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SENĠRKENT’DE AFET SONRASI KALICI KONUT UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

 

Gelişmekte olan ülkeler içerisinde bulunan Türkiye‟nin gelişmiş bir ülke olma ve 

Avrupa Birliği‟ne girme hedefi uzun yıllardır sürdürülmektedir. Coğrafi yeri itibari 

ile dünyanın en hareketli sismik bölgelerinden birisi üzerinde bulunan ülkemizin 

taşıdığı deprem riski yanında pek çok doğal ve insan yapımı afete de maruz 

kalabildiği bilinmektedir. Ülkenin yapı standardının ve yanlış politikalarının yol 

açtığı tehdit insanları büyük bir risk altında bulundurmaktadır. Bu riskin tabi sonucu 

olan afetlerde hemen hemen her yıl ülke insanına ve ekonomisine büyük darbeler 

indirmektedir. Dolayısıyla, mevcut konut politikaları ve yapı stoku ile ülkenin 

gelişmiş bir ülke statüsü elde etmesi mümkün görünmemektedir. Elbette bu konuda 

bir şans yakalamak için yapılabilecekler bulunmaktadır. Önemli olan bu şansı 

zamanında ve yerinde yakalayabilmektir.  

 

Bu çalışmanın yapılmasındaki asıl amaç, ülkemizde afetler sonrasında ortaya çıkan 

acil konut ihtiyacının kısa vadede ve uzun vadede nasıl çözüldüğünü incelemek, bu 

konuda uygulanan politikalar ışığında gerek afet öncesi gerekse de afet sonrası 

uygulamaların farklılık ve benzerliklerini araştırmak, afet sonrası konutların çevreye 

ve kullanıcılara uyumunu incelemek ve bu konuda yapılan uygulamaları 

değerlendirerek gelecekte yapılması muhtemel benzer örneklere ışık tutacak bir 

kaynak oluşturmaya çalışmaktır.  

 

Tezin ilk bölümünde araştırmanın önemine ve amacına yönelik olarak Türkiye‟de 

afet sonrasında ortaya çıkan acil konut ihtiyacının nasıl karşılandığı konusuna kısaca 

değinerek, uygulamalarda insanın sosyokültürel değerlerinin ne kadar göz önünde 

bulundurulduğundan ve buna bağlı olarak afetten etkilenen toplum için yapılan 

konutlara afetzedelerin uyum sürecinin öneminden bahsedilmektedir.  

 

İkinci bölümde ise afetten etkilenen insanların yeni yaşam alanlarına ve konutlarına 

uyum sürecinde karşılaştıkları durumları daha iyi irdeleyebilmek için gerekli olan bir 

takım kavramlar üzerinde durulmaktadır. Uyum ve adaptasyon kavramlarından 

bahsedilmekte, bu kavramlarla insanın ilişkisi anlatılmakta, insanın uyum ve 

adaptasyon yeteneğinden bahsedilmekte, bu kavramların kültür ile olan ilişkisinden 

söz edilmekte ve son olarak da uyum sürecini etkileyen stres kavramından ve stresin 

insan davranışları ile olan doğrudan ilişkisinden bahsedilmektedir. 
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Üçüncü bölümde, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan konut politikalarına 

değinilerek, bu ülkelerde uygulanan ve uygulanması düşünülen konut ihtiyacını 

karşılamaya yönelik sistemler incelenmektedir. Prefabrikasyon ve kendi konutunu 

kendin yap modelleri üzerinde durularak aynı zamanda bu modellerin afet sonrası 

ortaya çıkan acil konut ihtiyacının çözülmesinde de önemli rol oynayabileceği ifade 

edilmektedir. Bununla birlikte, halkın konut ihtiyacının sağlanmasında gerek afet 

öncesinde gerekse de afet sonrasında sivil topluma ve sivil toplum kuruluşlarına 

düşen roller ve bu kuruluşların konut sağlamada yol gösterici ve destekleyici olarak 

sahip olabilecekleri potansiyel aktarılmaya çalışılmaktadır. Daha sonra ise afet 

sonrası uygulanan konut politikalarına değinilmekte ve afetin tanımının yanında, 

karşımıza çok çıkacak olan ve çalışma ile son derece ilgili olan etkilenebilirlik 

kavramı üzerinde durulmaktadır. Bu kavramı takiben, afet sonrası uygulamalar ve 

deneyimlerin aktarıldığı yurt dışından ve yurt içinden çeşitli örnekler verilmekte ve 

bu örneklerle ilgili görüşler tartışılmaktadır.  

 

Dördüncü bölümde, saha araştırmasına yer verilmiştir. İncelenmek üzere, 1995 

yılında bir sel felaketi yaşayan Isparta‟nın Senirkent ilçesi seçilmiş ve bu afetin 

getirdiği kalıcı konutların durumu değerlendirme konusu yapılmıştır. Öncelikle, 

bölge ile ilgili özellikler anlatılmakta ve bölge tanıtılmaktadır. Ardından, afeti 

oluşturan nedenlerden ve afetin sonuçlarından kısaca bahsedilmektedir. Bunları 

takiben, bölgede afet sonrası yapılan rehabilitasyon çalışmaları ve kalıcı konut 

inşaatları ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bundan sonra ise alan çalışmasının yöntemi 

tanıtılacak ve çalışma sonucunda elde edilen veriler aktarılacaktır. Bu verilerin 

toparlanarak özetlendiği bir sonuç bölümü ile dördüncü bölüm bitirilecektir.  

 

Son bölümde ise araştırma sonucu ortaya çıkan bulguların irdelendiği sonuç, tartışma 

ve araştırma amacına yönelik olarak çıkan sonuçlardan derlenerek düzenlenen ve 

Türkiye‟de bundan sonra afet sonrası konut uygulamalarının başarılı olabilmesi için 

yapılabilecek çalışmaların ifade edildiği bir model üzerine tartışma yapılarak, bu 

modelin oluşturulmasına çalışılacaktır. 
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EVALUATION OF POST-DISASTER HOUSING IN SENIRKENT 

 

 

 

 

 

SUMMARY  

 

Turkey takes its place in the world of developing countries. The goal of being a 

developed country and a member of  European Union has been contuniung for years. 

The benefits that have been awaited can be explained like as; economic development, 

enlarging labour field, reaching to a better form of prosperity of the community. 

However because of errant politics and the applications of authorities, country has 

been missing the chance of being a EU member. There for the special characteristics 

of geographical site of the country, the Turkish society is vulnerable for natural 

disasters. The country is existed on a very active sismic region thus there is a  big 

earthquake threatment. Beacuse of Turkey‟s lack of building standarts and unexisted 

control mechanisms, the earthquake risk is higher than most countries. Not only 

earthquakes furthermore other naturel disasters like floods, landslides etc. threats 

public life. Almost every year, consequences of the risks make great impacts on 

public life and Turkish economy. Necessary precautions and right political decisions 

must be taken immediately. By this way healthy infrastructure and healthy urban 

structure with qualified buildings will be gained. Due to these suitable approches we 

can have a chance to catch being a  member of EU.  

 

The ultimate goals of this study are; in our country, aftermath of the disasters what 

kind of solution applications used in the appearance of urgent needs of emergency 

housing in short and long terms, to investigate the differences and the similitaries of 

the politic approaches in applications of post-disaster housing, the important of 

adaptation of victims to their new environment and post-disaster houses which is 

affected on the success of the projects, to discuss the applicated projects and form a 

database model for the probable future examples. 

 

The thesis consists of  five chapters. The first chapter of thesis, introduction to the 

authorities‟ approaches to the post-disaster housing and the approches to 

sociocultural values of affected community in the disaster regions which will 

important factors in adaptation process of users were outlined briefly. Also, the 

objective and the methodology of the research were explained.  

 

In the second chapter, some concepts were presented in helping to realize the basic 

background problems of post-disaster housing adaptation process. Adaptation 

concept and the relation of this concept with human being had discussed. Also the 

capacity of human adaptation was outlined with the relation of these concepts to the 

culture. In the end the stress concept with the relation to the direct affects on human 

behaivour were outlined. 



 xii 

The third chapter consists of housing policy concepts. Prefabrication and self-help 

housing models were discussed with the relation of post-disaster housing concept. 

The important role of the prefabrication and self-help housing in finding a solution to 

need of post-disaster housing was tried to be pointed out. Nevertheless, the 

importance and the roles of civil society and organizations or NGOs in creating 

solution of housing need before disasters and post-disasters were described. Also the 

potantials of NGOs in providing housing as advisers, intermediarities and faciliaters 

were tried to transfer. Consequences, post-disaster politics were outlined generally 

and  the defination of disaster concept was made. By following these, the 

vulnerability, a most common concept which appears oftenly, was pointed out. 

Furthermore, the relation of vulnerability concept to the adaptation process was 

stated. In the end, applicated projects of international and domestic post-disaster 

housing examples were outlined and discussed. 

 

The fourth chapter consists of a case-study. An evaluation of post-disaster housing 

after usage (Senirkent town in Isparta city) was presented in the study. The study 

area had a flood disaster in 1995. The mud flood which was called as “cold lava” by 

the locals, destroyed the town seriously. The post-disaster housing which was 

constructed because of the flood disaster formed the main structure of the study. 

Firstly, the characteristics of the region and the town were presented. Furthermore, 

the reasons that formed the disaster were outlined and the consequences of the 

disaster were stayed briefly. Nevertheless, the rehabilitation works and the 

construction data after the disaster  in the region were discussed. Continuing 

concerns will be consisted of meeting notes, inquiry studies, observation of technical 

documentations and reports will also reported as findings. These findings will be 

connected and make a summary of findings in the result of the chapter.  

 

In conclusion, according to findings, general problems of post-disaster housing and 

adaptation process to post-disaster houses will be discussed. In addition, how to 

make a database to support a successfull model of the post-disaster projects in the 

future will be tried to form out. The findings of the case-study will be one of the 

important examples of the such researchs. It is believed that, a generalized database 

model could be formed with those findings. 



 1 

I.  BÖLÜM 

1. GĠRĠġ 

Afet sonrası ortaya çıkan acil konut ihtiyacı probleminin çözümünde gerek 

ülkemizde gerekse de gelişmekte olan diğer ülkelerde ciddi problemler 

yaşanmaktadır. Dolayısıyla, sıkça karşılaşılan bu önemli sorunun nasıl geliştiği, nasıl 

sonuçlandığı, etkilerinin ne derece olduğu ve bu etkilerin ne kadar sürdüğü 

konularında ciddi araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Ancak, benzer sorunların 

kendisini tekrar ettiği de gözden kaçmayacak bir gerçektir. Dolayısıyla, bu çalışmada 

hedeflenen, öncelikle afetzedelerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesinde 

faydası olabilecek birtakım kavramları değerlendirmek, ardından konut politikalarına 

genel bir bakış açısıyla yaklaşarak acil durumlarda ortaya çıkacak olan konut 

ihtiyacının karşılanmasında yetkili kurumların yaklaşımlarını değerlendirebilmek, 

daha sonra gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında afet sonrası uygulanan kalıcı 

konut uygulamalarından örnekler aktarabilmek ve sonunda da bir alan çalışması ile 

birlikte problemi bir kez daha göz önüne çıkarmaktır. Bunlarla birlikte, bu çalışma 

sonucunda, benzer konularda hazırlanabilecek olan çalışmalar için kayda değer bir 

referans oluşturabilmek de amaçlanmaktadır.  

Afet sonrası yapılan kalıcı konutlar ile ilgili ortaya çıkan sorunların çözümünde, 

sorunun temelinde yatan “insan” olgusunun “sosyokültürel” yapısı çok da göz 

önünde bulundurulmamaktadır. Bu noktada, soruna aranan çözümler de genelde 

uygulama tamamlandıktan sonra ele alınmaktadır. Dolayısıyla bu aşamadan sonra 

afetzedelerin yeni çevrelerine adapte olma veya uyma sıkıntısı başlamış olmaktadır. 

Bu süreç içerisinde yapılan müdahalelerde başarısız olmakta veya geçici çözümler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorunun temelinde yatan insan ve insanın 

sosyokültürel özellikleri, uyum sürecinde, zaten başarısız doğan projelerin kullanım 

sonrasında da aynı başarısızlığını sürdürmesinde kaçınılmaz olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Konut ve Deprem Y.L.P., 2002). 
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Afetten etkilenen ve etkilenebilirliği yüksek olan toplumların sosyokültürel yapısı 

uygulamalarda yerini almadıkça, afet sonrası konut uygulamaları hem konut 

ölçeğinde hem de şehircilik ölçeğinde çevresi ile uyumsuz sonuçlar oluşturacaktır. 

Afet öncesinde, bu uyumsuzlukları ortaya çıkaran faktörlerin doğru ve yerinde 

analizi ile ancak afet sonrası uygulamalarında insana ve çevresine uyan projeler 

ortaya çıkarılabilecektir (Konut ve Deprem Y.L.P., 2002).   

Doğanın hareketini her zaman önceden kestirebilmek mümkün değilse bile, bu 

oluşumların afete dönüşmesini engellemek veya oluşabilecek afetin riskini azaltmak 

için verilebilecek mücadele insanın veya üyesi olduğu toplumun çevresine ve doğaya 

daha iyi adapte olmasına yardımcı olacaktır. Dolayısıyla, çevresel adaptasyonunu 

tam olarak sağlayabilen bir toplum kendi içinde de sosyokültürel ve psikolojik 

adaptasyonunu da  sağlayabilecek, bu da  toplumu  çatışma ve zayıflıktan mutluluk 

ve refaha taşıyabilecektir (Konut ve Deprem Y.L.P., 2002).a 

1.1 ÇalıĢmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Bu çalışma da ortaya konulmak istenen temel hedef, Senirkent‟de yaşanan sel afeti 

neticesinde inşa edilen kalıcı konutlara halkın adaptasyon  sürecinin gelişimi ve bu 

süreci etkileyen politik, sosyal, kültürel ve fiziksel etmenlerin ortaya çıkarılması 

olarak planlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda öncelikle, afetzedelerin yeni yaşam 

alanlarına ve aslında yeni hayatlarına alışma sürecini ifade eden kavramların 

incelenmesi ile başlamanın doğru olacağı tespit edilmiştir. Dolayısıyla da, bu konu 

da en çok karşımıza çıkan adaptasyon kavramı ve bu kavramın insan yaşamı ile olan 

ilişkisi üzerine araştırma yapılması uygun görülmüştür. Bu konuyu takiben, 

Senirkent‟de ki adaptasyon sürecini incelemede önemli faydası olacağı düşünülen 

yurt dışı ve yurt içinde ki çeşitli afetler sonrası yaşanan benzer diğer örneklerin 

incelenmesine çalışılmıştır. 

Yapılan literatür araştırmalarının ardından, Senirkent‟de ortaya çıkan afetin nedenleri 

ve sonuçları incelenmiş ve bu bağlamda elde edilen verilerin aktarımı yapılmaya 

çalışılmıştır. Hedeflenen sonuca ulaşmak için, son olarak bölge de alan çalışması 

yapılmış ve bu verilerin de ışığında yapılan analizler sonucunda Senirkent‟de 

yaşanan afet sonrası, halkın yeni yaşam alanlarına adaptasyon süreci ve bu süreci 

etkileyen etmenler ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Sonuç ve öneriler olarak adlandırılan son bölümde ise, yapılan sentez ve analizlerin 

neticesinde, Senirkent‟de yaşanan afet sonrası adaptasyon sıkıntılarının nedenleri ile 

daha önce özellikle ülkemiz de yaşanan pek çok afette yaşanan sıkıntıların nedenleri 

arasında kuvvetli ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Önemli benzerlikler taşıyan ve 

birbirini tekrar ettiği söylenebilecek bu sorunların gelecekte de yaşanabilmesi 

kuvvetle muhtemel görünmektedir. Sonuç bölümünde bu konuda ki düşünceler 

aktarılmaya ve bundan sonra yapılacak benzer çalışmalara fikir verebilecek tespitler 

ifade edilmeye çalışılmıştır.  
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  II.  BÖLÜM 

 

2.   AFET SONRASI KONUT POLĠTĠKALARININ BAġARISINI  

ETKĠLEYEN SOSYOKÜLTÜREL KAVRAMLAR 

Afet sonrası karşımıza çıkan en önemli sorun yaşadıkları binaları kaybeden 

insanların barınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Kimi afetlerde ortaya çıkan acil 

barınma ihtiyacı on binlerle ifade edilebilecek miktarlara kadar çıkmaktadır. Ancak, 

bir anda ortaya çıkan bu acil durum için afeti yaşayan devletler önceden hazırlık 

yapmış olsalar dahi ihtiyacı belirli bir zaman diliminde karşılamaları imkansızdır. 

Kaldı ki, afetlerden en çok etkilenen ülkeler daha ziyade üçüncü dünya ülkeleri ve 

gelişmekte olan ülkelerdir. Dolayısıyla, ekonomik açıdan da böyle bir durumu 

karşılamaları söz konusu değildir.  

Afet sonrası ortaya çıkan acil barınma ihtiyacını karşılamak için bir takım yöntemler 

uygulanmaktadır. Ülkemizde de sıklıkla gördüğümüz bir yöntem olan üç aşamalı 

geçiş en çok uygulanan yöntemdir. Birinci aşamada, afetin hemen arkasından 

insanlara geçici barınaklar sağlanmaktadır. Bu barınaklara en iyi örnek çadırlar 

olarak verilebilir (Şekil 2.1). Afet sonrası ilk olarak çadır kentlerin kurulması ve 

afetzedelerin buralara yerleştirilmesi süreci ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. Bu 

süreç ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişse de daha çok, geçici konutların 

yapımına kadar devam etmektedir. Geçici barınaklardan geçici konutlarına 

yerleştirilen insanlar rehabilitasyon aşamasının büyük bir kısmını buralarda 

geçirmektedirler. Bu aşamada da sıklıkla karşılaştığımız geçici konut tipi prefabrik 

yapılardır (Şekil 2.2). Rehabilitasyon aşaması içerisinde yapılan kalıcı konutlar 

afetzedelere teslim edildikçe, insanların bir kısmı geçici konutlarını terk etmektedir. 

Ancak geçici konutlarını çeşitli nedenlerle terk etmeyen ve bu konutları kalıcı hale 

dönüştürenler de azımsanmayacak kadar çoktur. 

Bu uygulamanın aşamaları hem kendi içlerinde hem de geçiş süreçlerinde ortaya 

çıkan pek çok problemle çözüm önerileri beklemektedir. Bu tez çalışması içerisinde 

üzerinde durulmak istenen nokta, afet sonrası konut sorununun çözümünde insan 
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faktörünün göz önünde bulundurulmaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan 

çözümlerin başarısızlığıdır. Afet sonrası konut politikalarındaki başarısızlığın altında 

yatan faktörlerin en önemlisi olan insan psikolojisi ve sosyolojisi bağlamında nelerin 

yapıldığı veya yapılmadığını sorgulamak, elde edilen kaynak ve verilerle projeleri 

başarısızlığa götüren nedenleri bir kez daha göz önüne çıkarmayı hedeflemektedir. 

   

ġekil 2.1 (1999) Marmara Depremi sonrası Adapazarı çevresinde kurulan çadır kentler (Adapazarı 

Ticaret  ve Sanayi Odası Yayını, 2000) 

   

ġekil 2.2  (1999) Marmara Depremi sonrası Adapazarı çevresinde kurulan geçici konutlar veya 

prefabrikeler (Adapazarı Ticaret  ve Sanayi Odası Yayını, 2000) 

Çalışmanın genel yapısı itibari ile, öncelikle insan faktörü üzerinde durmak ve 

insanın adaptasyon yeteneğinden ve uyum kavramından bahsederek, çalışmanın 

ileriki aşamalarında da karşılaşacağımız ve konut politikalarının başarısızlığında 

önemli bir faktör olan bu kavramların anlamını değerlendirmek gerekmektedir. 

Bununla birlikte kültür ve adaptasyon kavramlarının beraber değerlendirilmesi de 

amaçlanmaktadır. Ardından, özellikle gelişmekte olan ülkelerde uygulanan konut 

politikaları üzerinde durarak, bu bağlamda afet öncesi ve sonrası konut politikalarını 

değerlendirmek ve insan faktörü ile birlikte bu politikaları başarısızlığa götüren 

nedenleri sorgulamak gerekmektedir. Son bölümde ise afet sonrası uygulanan bir 

konut projesi olan Isparta – Senirkent örneğini sunarak, bu alan çalışması sonucunda 



 6 

üzerinde durulan soruna insan ölçeğinde ve değişebilen sosyokültürel değerler 

bağlamında bir yaklaşım belirlemek hedeflenmektedir.  

2.1.   Uyum (Adaptasyon) 

Öncelikle,  uyum (adaptasyon)  kelimesi  ne  anlama  geliyor  kısaca  ona  bakmak  

gerekirse; bu  kelime psikolojiye  biyolojiden  gelmiştir. Latince  „adaptare‟ olan  

kelime  İngilizce „adjust‟ yani -UYMA- şeklinde tercüme edilebilir. Adaptasyonun 

orijinal  karşılığı  „adjustment‟ (yani düzeltme anlamına gelir), İngilizce‟de ki eş 

anlamlı kelimeleri ise; accommodate (uydurmak), adjust (uyma), arrange 

(düzenlemek, düzeltmek), attune (düzenlemek), onform (uygulamak,uymak),  

fashion (biçim vermek), fit (uymak), harmonize (uydurmak, uzlaştırmak),  prepare 

(hazırlamak, düzenlemek), proportion (pay, nicelik), set (düzenlemek) ve  suit 

(uydurmak, uygun gelmek) olarak karşılık bulmaktadır (Helson, 1964). Biyolojide 

ise adaptasyon; bazı organik modifikasyonların bir bitki veya hayvanın çevresine 

uyumunu sağlaması olarak karşılık bulmaktadır. Psikologlar, biyologlardan az 

olmamakla birlikte, her yerde bulunabilen adaptasyon mekanizmalarının pratik 

olarak tüm davranış normlarına uyabildiğini kabul etmişlerdir. Bu en basit 

reflekslerden en yüksek tamamlanmış hareketlere kadar olabilir (Helson, 1964). 

Çok farklı türler bile çevrelerine adapte olabilmek için benzer mekanizmalar 

kullanabilirler. Mesela sıcaklık adaptasyonu için gerekli olan enzimatik 

mekanizmalar hem balıklar da  hem de süngerlerde mevcuttur. Ekoloji, sadece  

bireylerin ve türlerin çevrelerine adaptasyonu ile ilgilenmez, toplulukların da 

birbirlerine ya da başka bir değişle bütünün bütünlere adaptasyonu ile ilgili de 

düşünür (Helson, 1964). 

Burada Homeostasis kavramından bahsetmek gerekmektedir. Bu  kavram;  

memelilerde bulunan ve hem dış çevrenin hem de  iç bünyenin  değişikliklerine  

karşılık vermek ve düzenlemek için görev yapan sürekli psikolojik durumları ifade 

etmek için kullanılmaktadır. Homeostatik eylemler, doğada karşılamaya dayalı 

eylemlerdir, karşılıklı oluşurlar. Örneğin; dış sıcaklık düşünce kanın, vücudun dış 

yüzeyinden çekilmesi veya tam tersi bir durumda dış yüzeye hücumu gibi ifade 

edilebilir. Böylelikle vücudun sıcaklığı korunmaya çalışılır. Bu tip biyolojik olaylar 
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aslında birer homeostatik düzenlemelerdir. Şunu kabul etmeliyiz ki, adaptasyon bize 

çevremizdeki değişiklikleri haber veren, bildiren bir mekanizmadır (Helson, 1964). 

Dolayısıyla insanın adaptasyon veya uyum yeteneği her koşulda kendisini gösteren 

bir fiziksel ve psikolojik olgudur. Afet sonrası oluşan büyük çevresel ve psikolojik 

değişikliklere, afetten etkilenen insanın uyum süreci, o kişinin gelecek yaşantısını 

bütünüyle etkileyecektir. Bu süreci başarıyla tamamlayan kişiler normal yaşamlarına 

geri dönebilecekler, uyum sürecinde başarısız olanlar ise hayata daha zor adapte 

olacaklardır. Uyum süreci üzerinde önemli bir etkisi olan afet sonrası yaşanabilir 

çevrelerin tasarlanması ve uygulanması da bu sebeplerle ön plana çıkmaktadır. 

2.1.1.  Ġnsanın Adaptasyon Yeteneği 

Küçük bir takım gruplar hiçbir koruma olmadan, çıplak olarak Afrika ve 

Avustralya‟nın çöllerinde yaşamışlar, susuzluklarını söndürmek için çamur 

yuvalarını kullanmış, beslenmek için vahşi bitki ve böcekleri yemişlerdir. Genelde aç 

kalmışlar, Batı insanı için çok normal olan ve olağan olan tüm hijyen ve ilaçtan 

yoksun, korumasız ve rahatsız ortamlarda yaşamışlardır. Başka bir takım ilkel 

kabilelerde Kongo ve Amazon‟un tropikal yağmur ormanlarında, çok uzun süre 

dünyanın kalan kısmından izole olmuş olarak yaşamışlar ve bizlere çok aykırı, 

dayanılmaz gibi gelen kıt, zayıf bir çevreden ulaşabilecekleri pek güvenilmez 

yiyecekleri kullanarak hayatta kalmışlardır. Aynı şekilde Eskimolar da  ıssız, boş ve 

verimsiz kuzey kutbunda taş devrinden kalma aletleriyle hayatta kalmayı 

başarabilmişlerdir (Dubos, 1965). 

Tüm bunlar gösteriyor ki insan hayatına son derece uzak, uyumsuz bu zorluklar  ve 

kıtlıklar içerisinde, çeşitli topluluklar yaşayabilmişlerdir. Bu zorluklara rağmen 

insanoğlunun yüzünden gülme eksik olmamış, yine festivalleri, kutlamaları, şarkıları, 

aşkları olmuştur. Sonuç olarak insanoğlu, her tür zorluk ve acımasız durum altında 

dahi dışarıdan yardım almadan gelişmiş ve yaşamış, bağımsızlığını ve tüm 

özelliklerini sürdürebilmiştir. 

Christopher Columbus seyahat anılarında, yerlilerden bahsederken, sadece onların 

görünüşlerine olan hayranlığını dile getirmemiş, gelenek ve göreneklerine de 

duyduğu hayranlığı anlatmış ve şöyle demiştir; „ ... Dünyada onlardan daha iyi bir ırk 

olmadığına inanıyorum... Komşularını da kendileri gibi seviyorlar ve dünyadaki en 
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kibar ve sevecen ses tonuna sahipler ve devamlı gülüyorlar.‟ Sarışın, mavi-gözlü 

İskandinavlar ki orijinleri yılın büyük çoğunluğu kar altında olan  çıplak toprakların 

insanları, ile ataları tropikal yağmur ormanlarında yaşayan siyah veya kahverengi 

derili insanlarla birlikte yan yana, Amerika‟da çalışırlar. Renklerine ve orijinlerine 

bakmaksızın;  Kuzeyliler,  Güney Avrupalılar,  Latin Amerikalılar,  Afrikalılar,  

Asyalılar New York, Chicago ve Los Angeles gibi şehirlerde birlikte oturur, aynı 

şeyleri yer, aynı tip kıyafetleri giyinir, aynı ilaçları kullanır, aynı tip tıbbi tedavileri 

görür ve benzer evler de aynı tarzda mobilyalarda oturur, aynı saatlerde aynı 

televizyon programlarını izlerler (Dubos, 1965). 

Dolayısıyla farklı kültürler bir uyum içerisinde bir arada olmayı ve yaşamayı 

öğrenmişlerdir. Bu durumda da aynı ortamda yaşayan bu farklı kültürler aynı afetlere 

maruz kalabilmektedirler. Etkilendikleri afetler sonrasında normal yaşamlarına 

dönme çabaları yine aynı ortamda gerçekleşmektedir. Ancak, normal yaşamlarına en 

kolay olarak tekrar kavuşanlar, etkilendikleri afetten en az zarar görenler olmaktadır. 

Bunun yanında, normal yaşamlarına dönme sürecinde, afetten sonra değişen ve 

yeniden yapılanan yaşam alanlarına uyum sağlayabilenlerde yine yaşadıkları 

travmaları atlatabilmektedirler. Bununla birlikte yeni yaşam alanlarına uyum 

sağlayamayan topluluklar ise yaşanan afetin etkilerini gerek fiziksel gerekse de 

psikolojik olarak üzerilerinden atamamaktadırlar. Bunun sonucunda da yaşadıkları 

stres ve hayal kırıklığı artmakta ve normal yaşamlarına bir türlü dönememektedirler.  

Yaşanan sorunların ve bu uyumsuzluğun başında gelen kültür öğesini anlamak bu 

noktada çok önemlidir. 19. yüzyıl antropologları insanın adetlerini ve örflerini genel 

olarak ifade edecek bir kelime olarak “kültür” kelimesini kullanmışlardır. Kültür 

kelimesi Latince bir fiil olan “colere” kökünden türetilmişti. Colere, kültive etmek, 

öğretmek anlamında olup isim olarak “cultus” yani eğitim, öğretim anlamındaydı. 

Böylece colere-cultus kelimelerinden ortaya çıkan kültür -cultur- geniş anlamı ile 

“öğretilen-öğrenilen” davranışlardır. Başka bir deyişle kuşaktan kuşağa geçirilen, 

yığılmış deneyimler ve insanın öğrendiği, yarattığı ve yaptığı her şeydir (Saran, 

1989). 

Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere antropolojide “kültür” teknik bir kelime 

olup geniş bir alanı kaplamaktadır. Örneğin Karacaoğlan‟ın bir türküsü, Dede 

Efendi‟nin bir şarkısı, yemek pişirilen bir kap, bakır bir bakraç ya da seramik bir 
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çanak, Newton‟un yerçekimi kanunu ya da Einstein‟ın izafiyet teorisi, insanoğlunun 

yarattığı kültür parçalarıdır (Saran, 1989).  

İşte bu noktada, afetten etkilenen insanların sahip oldukları kültürlerini afetten sonra 

da yeni yerleşkelerin de sürdürememeleri, bu insanların çevrelerine ve yeni yaşam 

alanlarına uyumsuzlukları ile ilgilidir. Dolayısıyla diğer etkenler ile birlikte (sosyal, 

ekonomik, coğrafi etkenler gibi) kültür etkeni uyum sürecini etkileyen en önemli 

kriterlerden birisidir. 

Değişen çevre ve bunun getirdikleri ile ilgili bir örnek vermek gerekirse, Dubos‟un 

(1965) işaret ettiği gibi, insanın sahip olduğu adaptasyon eylemi biyolojik olarak 

başarılı iken, sosyolojik olarak istenmeyebilir. Adaptasyon kelimesinin anlamını 

sembolize eden bir olay anlatılmaktadır; „Özellikle ilkel  insanların çevrelerine 

adaptasyonu ile ilgili olarak, yaşlı bir Çinli balıkçı medeniyetten çok uzak, ilkel 

teknesinde huzur ve rahatlık içerisinde, sisli bir gölde veya kalabalık ve kirli bir 

limanda yaşamaktadır. Çok fazla acı tecrübeler edindiği, çabalamalar ile hayatta 

kaldığı çevresinde, modern yaşamdan uzak, konfordan uzak, sağlık korunumu ve ilaç 

olmadan sadece mevsimlerin ve doğanın değişmez kanunlarına göre belirlenen 

kurallara uyum sağlayarak yaşamını sürdürmüştür. Oysa ki kendi kardeşleri, akraba 

ve çağdaşları çok küçük yaşta ve gençken ölmüşler, o ise hayatta kalmayı başarmış 

birkaç kişiden birisi olmuştur. Biraz şansında yardımı ile çevresindeki tüm parazitler, 

psikolojik stresler ve ona zarar veren her şeye karşı bir şekilde savunma 

mekanizmaları oluşturmuş ve bazen doğaya saldırarak, bazen de ondan korunarak 

hayatta kalmayı başarmıştır. Aslında kendisini geliştirmiş, evrimleşmiş ve adapte 

olmuştur. Fakat yaşadığı ortamdan, parazitler, psikolojik stresler ve sosyal 

geleneklerin farklı olduğu bir başka ortama giderse çok çabuk hastalanır‟ (Dubos, 

1965). 

Antropolojiyi sistemli bir disiplin haline getirdiği kabul edilen Edward Tylor‟a göre, 

“kültür; bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, örfü ve bir toplumun üyesi olarak 

insanın elde ettiği adetleri ve yetenekleri kapsayan karmaşık bir bütündür.” 

Amerikalı bir antropolog olan Linton ise kültürü şöyle tanımlamıştır, “Kültür, belirli 

bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve onlar tarafından kendilerinden sonra 

gelenlere aktarılan bilginin, davranışların, adet haline gelmiş hareket modellerinin 

tümüdür” (Saran, 1989).  
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Bir başka örnek vermek gerekirse; Amerikan yerlileri bize göre bakılırsa çok zor 

şartlarda, kıtlık içinde ve rahatsız ortamlarda yaşarlar. Ancak onları alıp, başka bir 

yere adapte etmeye kalkarsak, burası Broadway veya çok sağlıklı, bolluk içinde bir 

yer dahi olsa, onlar hastalanırlar, rahatsız olurlar. Darwin‟in teorisine göre; biyolojik 

olarak en başarılı türler, daha çok alanı kaplarlar ve topraklarını genişletirler. Ancak 

bunu insanlara uygulamak zor, özellikle günümüzde nüfusu çok fazla olan bir çok 

toplum aslında genelde sağlıksız şartlarda ve en az istenilen, hoş olmayan hayat 

standartları olan toplumlardır. Dolayısıyla sosyal insan artık günümüzde öyle bir 

düzeye gelmiştir ki, bunu sadece Darwin‟in teorileri ile açıklamak mümkün değildir. 

İnsandaki adapte yeteneğinin yeniden bir yere oturtulmasında bilinen klasik biyolojik 

kriterlere, yeni sosyal ve kültürel kriterleri de eklemek şarttır. 

İnsanoğlunun evrimi halen daha fizyolojik ve psikolojik olarak  yavaş da olsa 

sürmekte, sosyal ve kültürel kuvvetler ise bu evrimde artan bir öneme sahip 

olmaktadır. Başka bir değişle aslında, insan yaşamının evriminde belirleyici olmada, 

sosyokültürel kuvvetler biyolojik olanlardan daha güçlüdürler. İnsanoğlunun 

davranışlarının diğer görünmeleri gibi, adaptasyon kelimesi de kendisini 

insanoğlunun değişen ihtiyaçlarına adapte etmiştir. Teknolojik gelişim ile birlikte 

yeni çevrelerin oluşumu çok hızlı ve kaçınılmaz bir seviyede olmaktadır. Bu sebeple 

insanın evrimi eskiye göre,  kültürel ve sosyal evrime daha çok dayanmaktadır. 

1963‟te Manchester (İngiltere) yakınındaki Lancashire şehri için şöyle yazılmıştır; 

„Uzun sıkışık tekstil fabrikaları, yavaş yavaş toprakların sınırına yaklaşmış, hareket 

halindeki yüksek bacalar ve onların dışarı püskürttüğü dumanın tozları şehri 

kaplarken, tek bir yerden çıkmış gibi sıkıntı veren sıra evler sıkışık ve düzensiz bir 

şekilde tepeleri kaplamış, rengi solmuş tuğlalar her yeri sarmıştır.                        

Ancak insanlarda bu sıkıcı ortam ve hatta karanlık, kirli atmosfere adapte olmuş ve 

bazı sızlanmalara rağmen genel olarak memnun bir şekilde yaşamaktadırlar.‟ 

İngiltere‟de ki bu şehir örneğinde olduğu gibi teknolojik gelişme ile birlikte, 

çevrenin, doğanın, şehirlerin şekil değiştirip, sıkıcı, boğucu, zarar verici bir hal 

almasına karşın insanların da buralara adapte olabildiği görülmektedir (Kaçel, 1998). 

İnsanın adaptasyon konusundaki yeteneğini, Dubos‟un yaptığı şu tespit ile anlamak 

mümkün olacaktır; „insanın tek, eşsiz oluşu, onun sadece günümüzde yaşamaması, 

geçmişi vücudunda ve kafasında hala taşıması ve gelecekle de ilgili olmasından 

gelmektedir‟ (Dubos, 1965). 
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Her ne kadar insanın uyum veya adaptasyon yeteneği oldukça iyi görünse de 

oluşturulan yeni çevrelerine uyum sürecindeki başarısızlıklarda göz ardı 

edilmemelidir. Gelişen teknoloji ile birlikte insanoğlu bir takım eksikliklere uyum 

sağlama yeteneklerini kaybetmektedir. Dolayısıyla kullanmadığı yeteneklerinin yok 

olmaya yüz tuttuğu bir zamanda yaşayacağı afetten sonra ihtiyaç duyabileceği bu 

uyum yeteneklerini tekrar kazanması gerek sosyal gerek fiziksel gerek psikolojik 

gerekse de ekonomik engeller sebebiyle mümkün olmayabilir. Afet sonrası yapılan 

konut politikaları ve hatta afet öncesi uygulanan konut politikalarında karşılaşılan 

başarısızlıklarda da kültürün nasıl algılandığı veya hesaba katılmayışı çok önemli rol 

oynamaktadır. Bu sebeple, kültürün uyum süreci üzerine olan etkisi kesinlikle göz 

ardı edilmemelidir. Yaşanan örneklerde de görüleceği gibi, insanların kültürlerinin, 

gelenek ve göreneklerinin yani yıllarca biriktirdiklerinin afetten sonra tekrar hayata 

aktarılabilmesi ile o insanların afet sonrası yaşadıkları travmalar hafifletilebilir. 

Ancak rehabilitasyon aşamasında bu değerler düşünülmedikçe başarısız projeler 

yürütülmeye devam edecektir. 

2.1.2.  Çevre, Kültür ve Adaptasyon 

Davranış mutlaka doğal-kültürel yaşam alanında incelenmelidir. Psikolojinin konusu 

ise çevre ve davranış konuları olmalıdır. Bu  ikili ilişki de adaptasyon olarak 

görülebilir. Eğer çevresel konular iyi anlaşılabilirse, kişi davranışları da  iyi 

anlaşılabilir. John W. Berry (1980) özellikle birey davranışı, toplum davranışı, 

bireyin sosyokültürel ve ekolojik çevresine adaptasyonu ile ilgili önemli çalışmalarda 

bulunmuş ve yön gösterici bazı metotlar üzerinde durmuştur. Çevre ve davranış 

konularını incelemek için üç metot geliştirmiştir; 

1- Ekolojik Psikoloji 

2- Kültürel Psikoloji 

3- Kültürel Ekoloji 

Ekolojik psikoloji görüşünde, insan davranışlarının kendi doğal ortamında 

incelenmesi gerektiği vurgulanır. Ekolojik psikoloji, genel psikolojinin kalıplaşmış 

çalışma sisteminden uzaktır, kültür ve kültür etkileşimlerini ekolojik konular içinde 

inceler. Brunswik (1980) bu konuyu şöyle ifade etmektedir; „Davranış, içinde 

yapıldığı doğal çevrede incelenmelidir. Psikoloji, davranış ve çevre arasında ki 
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etkileşimin incelenmesi olmalıdır.‟ Barker ise; „Psikoloji, insanların belli deney 

koşullarında nasıl davranabileceğini, klinik prosedür ve süreçler çerçevesinde 

tartışabilir. Laboratuarlar ve klinikler dışındaki gerçek yaşantıya bu davranışların 

nasıl yansıdığını incelemez‟ demiştir (Ünlü, 1998). 

Kültürel psikoloji görüşünde ise; psikolojik araştırmanın içine kültürel konular da 

girmelidir denilmektedir. İnsan davranışları ancak kültürel destekçileri açıklanabilir 

bir sistem haline getirildiğinde anlaşılabileceği belirtilmektedir. 

Kültürel ekoloji görüşünde; insanın yaşam alanı ile çeşitli teknik ve sosyal aygıtların 

gelişmesi ve kullanımında  çok önemli ilişkiler olduğu belirtilmekte, kültürün insanın 

adaptasyonu için en önemli aracı olduğu ifade edilmektedir. Kültürlerin 

etkileşiminden doğan birçok yenilik oluştuğu ortamdaki değişiklikler ve insanlar 

üzerindeki etkileri gözlenerek değerlendirilmektedir. Kültürlerin etkileşimi çevresel 

konuların da değişimini getirmektedir. Bir kültürün değişimi onun içinde bulunduğu 

çevreye adaptasyonudur. Kültürel ekoloji, birey, çevre ve davranışları arasında güçlü 

bir bağ kurmuştur. 

Bu üç düşünce tek bir başlık altında toplanır; “EKOKÜLTÜREL PSİKOLOJİ‟‟ 

olarak adlandırılmıştır. Ekokültürel psikoloji, ekolojik, kültürel, akültürel ve 

davranışsal çeşitliliklerin tek bir model içerisinde birleştirilmesidir.                            

İnsanın fiziksel çevre ile olan ilişkisini, değişen çevresel etmenlerin etkisini 

açıklamak için bir işletme, kullanma ölçüsü verilir (Barry, 1999). Bu kavrama; 

„Yiyecek toplama veya biriktirme‟ (food accumulation) denmiştir. Buna göre şöyle 

bir sınıflandırma yapılır;  

 tarımsal ve hayvansal işletimler veya birliktelikler için „yüksek yiyecek 

biriktirme‟ (high food accumulation),  

 bir kısım tarımsal birliktelikler için-ancak hayvancılık olmayan- „orta yiyecek 

biriktirme‟ (medium food accumulation),  

 avcı ve toplayıcı birliktelikler için ise „düşük yiyecek biriktirme‟(low food 

accumulation).  

Hareket-yer değiştirme (Demographic pattern) modeline göre yapılan 

sınıflandırmada ise; göçebe, yarı göçebe, yerleşik, yarı yerleşik olarak toplumların 

sınıflandırılması yapılır. İhtiyaç sağlama (Exploitive pattern) açısından ise; avcı 

toplumlar, toplayıcı toplumlar, tarım toplumları, pastoral toplumlar olarak bir 
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sınıflandırma yapılır. Her iki sınıflandırmada birbirleriyle direkt ilişkilidir; örneğin, 

avcı ve toplayıcı topluluklar tabiatları gereği  ve ortama  adaptasyonları açısından 

göçebe veya yarı göçebe toplumlardır, nüfusları küçüktür. Tarım ve hayvancılık 

yapan toplumlar ise yerleşik veya yarı yerleşiktir, daha geniş nüfusa sahiptirler.  

Sınıflandırma (stratification) ve sosyalizasyon ile ilgili olarak ise; sosyokültürel  

sınıflandırmada_ (sosyal sistem içerisindeki hiyerarşi statüsünün olmasında) _iki 

farklı gruplandırmadan bahsedilir. Birincisinde, (Ünlü, 1999) toplumları büyük ve 

küçük sosyal sınıflandırma olarak iki kategoriye ayırır. Bir başka çalışmada ise 

(Ünlü, 1999); sıkı (tight) toplumlar -  yüksek sınıflandırma  ( high stratification) ve 

gevşek (loose) toplumlar – düşük sınıflandırma (low stratification) olarak iki 

kategoride inceler. Bu kategorizasyon açıklaması iki ekolojik faktör tanımlar; 

birincisi „yiyecek ürünleri üzerinde  yüksek güven‟ ve ikincisi „yüksek nüfus 

yoğunluğu‟. Bu da sıkılığın oluşması ve toplumun yüksek sınıflandırma özellikleri 

ile bağıntılıdır. Tarımın olmayışı ve düşük nüfus yoğunluğunun oluşu ise gevşek 

(loose) toplumlarda düşük seviyede sınıflandırma ile ilişkilendirilir. Özet olarak 

söylemek gerekirse; sıkı (tight) toplumlarda, yüksek yiyecek  biriktirme, yüksek 

nüfus yoğunluğu, yüksek sosyokültürel sınıflandırma ve sosyalizasyon gözlenirken, 

gevşek (loose) toplumlarda ise düşük yiyecek biriktirme, düşük nüfus yoğunluğu, 

düşük sosyokültürel sınıflandırma ve sosyalizasyon gözlemlenir. Bunlarla birlikte 

sıkı toplumlar daha itaatkar, uysal davranışlar sergilerken, gevşek topluluklar daha 

isyankardırlar. Tüm bu sınıflandırmalar ışığında, bireyin çevresinde meydana gelen 

değişikliklere adaptasyonu da farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar hem psikolojik, 

hem de ekolojik olarak, daha öncede değindiğimiz gibi, etkileşimler sonucu gelişir. 

Berry (1980), bireyin çevresel değişime adaptasyonunu üç şekilde inceler; 

 Düzeltme (adjustment) 

 Reaksiyon (reaction) 

 Geriçekilme (withdrawal) 

Düzeltme biçiminde; birey çevreye uyum için davranış biçimini değiştirir. En çok 

rastlanan adaptasyon biçimidir. Reaksiyon biçiminde; birey davranış biçimini 

çevreye meydan okuyan şekilde değiştirir. Uyumsuzluk daha çok artar.                           

Geriçekilme biçimi ise; bireyin adaptasyon sahasından tamamen çıkmasıdır. Göç 

etme ve ya toplumdan çıkma şeklinde açıklanabilir. Sonuç olarak, daha önceki 
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sayfalarda da bahsettiğimiz üzere birey, çevresindeki değişikliklere mutlaka bir tepki 

vermekte ve bu değişikliklere başarılı veya başarısız olarak kendisini adapte 

edebilmektedir. Özellikle üzerinde durulan düşünce ise, pek çok araştırma ve 

inceleme sonucu ortaya çıkan „kültür etkisidir‟. Bu bağlamda bireyin, her türlü 

değişikliğe, ki bu en az boyuttan, en kapsamlı ve belki de radikal olarak 

niteleyebileceğimiz boyuta ulaşabilmesi kapsamında, çevresine olan adaptasyonda 

belirleyici olan en önemli kriterlerden biri olarak kültür gösterilmektedir. 

2.2.   Sonuç 

Afet sonrası yapılan toplu konut uygulamalarında gerek kendi içinde gerekse de 

çevreye olan uyum özelliklerinde yaşanan sorunlar bağlamında kültürün taşıdığı 

anlam önemli ölçüde kendisini hissettirmektedir. Bu kavramın içinde barındırdığı 

geniş ölçekli değerler bütünü, toplumların yaşayışlarını ve gelecekteki hayatlarını 

yönlendiren en önemli kriterlerdir. Dolayısıyla, toplumların içinde bulundukları 

olağan dışı hallerde de bu değerler bütünü, o toplumun geçirdiği olağan üstü durumu 

atlatarak normal yaşama dönmelerinde belirleyici olacak unsurların başında 

gelmektedir. 

Afet sonrası ortaya çıkan durumların analizinde tüm girdilerin toplandığı bir sistem 

oluşturulmalıdır. Ardından rehabilitasyon (yeniden yapım) aşamasının sağlıklı 

yürütülebilmesi için elde edilen bu verilerin düzenli bir şekilde yerlerine oturtulması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, toplumun etkilenebileceği afetlere karşı zarar 

azaltma ve hazırlık dönemlerinde de bu veriler yine önemli bir kaynak oluşturacaktır. 

Bu verilerin en önemli elemanlarını kültür öğeleri oluşturacaktır. Darwin‟in 

teorisinde belirttiği nokta belki bu anlamda bir doğruluk kazanabilir, çevresine en iyi 

uyum sağlayanlar hayatta kalmayı başaracaklardır. Afetlere karşı en iyi hazırlanan ve 

afet sonrasını en iyi planlayan toplumlarda afetten en az etkilenecek olanlardır. 
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III.   BÖLÜM 

 

3. KONUT POLĠTĠKALARI - GENEL BĠR BAKIġ 

Gelişmekte olan ülkelerin nüfusu yılda %2 ile %3.5 oranında artmakta, bununla 

birlikte bu ülkelerin büyük şehirlerinde de nüfus, verilen oranların neredeyse iki katı 

ölçeğinde büyümektedir. “Aile Planlaması” çalışmalarının da bu gerçeği yakın 

geleceğe kadar çok fazla değiştiremeyeceği belirtilmektedir (Koenigsberger, 1982). 

Önemli bir başka konu ise gelişmekte olan ülkelerin ve üçüncü dünya ülkelerinin 

kent insanlarının fakir olduğu gerçeğidir. Bu konuda ifade edilen bir deyiş; “Eğer bir 

ülkenin insanları fakirse yöneticileri daha da fakir ve acizdir.” Bu sözün arkasında 

yatan gerçek de şudur; fakir insanlardan toplanabilecek vergileri almak bunu 

verebilecek olanlardan almaktan çok daha zordur. Sonuçta, mutluluk (refah) 

politikalarının başarısızlığı söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla hiçbir hükümet şehir 

nüfuslarının ihtiyacını karşılayacak halk konutları (public housing) yapamayacaktır 

(Koenigsberger, 1982). 

Bu iki gerçeğin bizi götürdüğü üçüncü bir gerçek de kaçınılmaz olarak 

karşılaştığımız gecekondu konutlarıdır. Kentin saçaklarına yapışmış ve hatta içlerine 

kadar sokulmuş olan bu barınaklar, kentin arazilerini işgal ile oluşmaktadır. 

Öncelikle bu barınağı yapan kişinin finanssal gücüne göre tek oda olarak yapılır ve 

zaman içinde (yıllarca) kişinin kazancına göre yeni birimler (odalar) eklenir (Şekil 

3.1). 

Dolayısıyla, kente çeşitli nedenlerle göç eden toplulukların, kente uyum süreci veya 

uyumsuzluk süreci gecekondu alanlarında başlamaktadır. Plansız ve fütursuzca 

gelişen bu alanlar, burada yaşayan insanlar için bir umut olsa da ve buna bağlı olarak 

da kendi içlerinde bir uyum sağlasa da, kentin geneline ve doğanın olumsuz 

koşullarına uyum sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, ortaya çıkan doğal olaylar bir 

anda bu bölgelerde yaşayan insanlar için afet haline dönüşmektedir.kkkasssssddddd 
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ġekil 3.1. Gecekonduların Gelişim Süreci 

Dördüncü gerçek olarak da gecekondu konutlarının bizi götürdüğü yer olan 

gecekondu şehirleridir. Bu şehirlerin büyümesi plansız ve herhangi bir dayanağı 

olmayan çok zayıf hatlar üzerinde olmaktadır. Bu plansızlığa özel sektörün yaptığı 

konutlarda ayak uydurmakta ve buna bağlı olarak da legal-illegal tüm konutlar aynı 

plansızlık içerisinde hareket etmektedirler (Şekil 3.2). Çok az şehir (kent) otoritesinin 

fark ettiği bir şey de bu plansız büyümeye rehberlik ederek bir yön verme olanağı 

yakalanırsa, en azından bu bölgelere ulaştırdıkları alt yapı hizmetlerinin de daha az 

masrafları olabileceğidir. Şu anda otoritelerin en fazla deneyim kazandıkları durum 

ise yanlış yerlere yapılmış gecekondulara altyapı hizmeti sağlamak olmuştur. Oysa ki 

bir gerçek vardır ki o da, boş bir alanı yerleşime uygun hale getirecek altyapı 

hizmetlerinin yapılması, yerleşilmiş olan  alanlara bu hizmetleri getirmenin 10 hatta 

20 kat daha az maliyetli olduğu gerçeğidir (Koenigsberger, 1982). 

Kendi konutunu yapan ve tek odada bir aile evine dönüştüren gecekonducular, 

konutlardaki her türlü eksikliğe rağmen; bu elektriğin, sağlık korunumunun ve diğer 

fiziksel-sosyal ihtiyaçların olmaması dahil, konutlarını sevmektedirler. Komşuları ile 

sağlam bağları vardır çünkü hem ona evinin yapımında yardım etmişler hem de o 

komşularına yardım etmiştir. Aynı zamanda bölgede olası hiçbir afet tehdidi üzerine 

düşünmemektedir, bu tehditler; sel, toprak kayması, kirlilik, deprem ve salgın 

hastalık olabilir. Bununla birlikte diğer ihtiyaçları olan okul, hastane, rekreasyon 

alanı ve temel ulaşım hatları da çok fazla umurunda değildir (Koenigsberger, 1982). 
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Tüm bu durum, gelişmekte olan dünya ülkelerinde kendi kendine yapılan şehirlerin 

büyümesine, komşuluk ölçeğinde mutluluk sağlarken kent ölçeğinde bir kaos 

yaratmasına neden olmaktadır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2. Gecekonduların Yarattığı Plansızlığa Kentin Diğer Kesimlerinin de  Alet Olması  

 

Afetlerden en fazla etkilenen kesim olan fakir kesimlerin yaşadığı alanlarda afetler 

sonrası en fazla hasar gören bölgelerdir. Gerçi, 1999 Marmara Depremi sonucunda 

yıkılan binaların önemli kesimi orta-gelir gurubuna ait olsa da, bu durum afetlerden 

en fazla zarar gören kesimin alt-gelir grupları olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 

Şehirlerin fakir semtleri de gecekondu bölgeleri ile aynı riski taşımaktadır. Öte 

yandan, kentlerde bulunan çöküntü alanlarında da gerek yapı kalitesi, gerekse de 

kullanıcıların mali portreleri doğal afetten etkilenebilirlik oranının arttırmaktadır. 

Bunun yanında, kırsal alanlarda yaşayan toplulukların da afetlerden etkilenmesi 

olasılığı şehirsel bölgelerde yaşayanlardan daha az değildir. Ancak, kırsal alan 

yerleşmeleri daha dağınık ve nüfus açısından şehir yerleşmeleri ile karşılaştırılamaz 

olduğu için, afet sonrası verilen kayıplar şehir afetleri kadar ön plana çıkmamaktadır. 

Ancak afet sonrası yaşanan ve yeni yerleşimlere uyum sorunu olarak nitelediğimiz 

problemlerin gerek kırsal alan yerleşmelerinin de gerekse de şehirsel alan 

yerleşmelerinin de özellikle kültür kavramı bağlamında benzerlikler taşıdığını 

görebilmekteyiz. Dolayısıyla, afetler sonrası kurulan yeni yerleşim bölgelerinde 

yaşanan uyum sorununa değinirken şehir yerleşimleri ile kırsal alan yerleşimleri 

arasında bir bağ kurmak mümkün gibi görünmektedir. Zira, şehirsel alanlara yerleşen 

toplulukların büyük kısmını, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kırsal alanlardan 
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çeşitli yollarla göç eden topluluklar oluşturmaktadır. Bu sebeple, afet sonrası 

yerleşmeler de ortaya çıkan uyum sorunlarını irdelerken gerek afet öncesi gerekse de 

afet sonrası konut politikalarına göz atmakta fayda bulunmaktadır. 

      3.1.  GeliĢmekte Olan Ülkelerde Afet Öncesi Konut Politikaları 

Türkiye örneğinde olduğu gibi, pek çok gelişmekte olan ülkede benzer konut 

politikaları sürdürülmektedir. Bu politikaların ürettiği konut stokları şehir alanlarında 

farklı gelişirken kırsal alanlarda, yörenin gelenek ve göreneklerine daha fazla bağlı 

kalmaktadır. Ancak, politikaların ve insan ihtiyaçlarının belirlediği, ülkenin ve ülke 

insanının ekonomik kapasitesi ile sınırlanan konut yapımı afet zararlarını azaltacak 

ve afet sonrası için bir alternatif oluşturacak çözümlere sahip olamamaktadır. Bunun 

sonucunda da, özellikle düşük gelir gruplarının yaşam alanları afet tehdidi altında her 

geçen yıl daha da genişlemekte ve afetten etkilenecek kişi sayısı buna bağlı olarak 

artmaktadır. 

Bu konut politikalarının içerisinde barındırdığı kavramlar, özellikle şehirsel alanlarda 

yaşanan afet öncesi ve sonrası uyum sorunlarına bakışta önemli ip uçları 

verebilmektedir. 

3.1.1  Konut Politikaları ve Temel Kavramlar 

Gelişmekte olan ülkelerin konut politikalarına baktığımız zaman, özellikle şehir 

bölgelerinde ortaya çıkan büyük konut açığını karşılamak ve plansız kentleşmenin 

önüne geçmek için hedef alınan kitle şehrin fakir kesimi ve gecekonducu olarak tabir 

edilen kesimidir. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin otoriteleri veya 

politikacılarının en çok üstünde durduğu kavramlara değinmek önemli olacaktır. 

Şehirsel alanlardaki fakirler için konut sağlamanın temel tipleri işgaller – 

gecekondular (squatters), çöküntü alanları (slums), kamu konutları (public housing), 

özel konutlar (private housing) olarak kategorilendirilebilir. Dolayısıyla bir konut 

politikası oluşturmak son derece karmaşık bir çalışmadır. Özellikle günlük 

yaşamımızda karşımıza hükümetler tarafından oluşturulmuş pek çok konut politikası 

çıkmaktadır. Doğru bir politikanın üretildiği her alanda, alınacak sonuçlarda buna 

doğru orantılı olarak faydalı ve iyi olacaktır. Yanlış politikalar ise hedeflenen 

amaçlar için bir afete dönüşebilir (Bukhary, 1999). 
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Tartışmaya açık bir görüş de şu şekildedir; “temel bir konut politikası kesinlikle 

ülkelerin bütün konut ihtiyacını karşılamak üzerine üretilen ulusal konut politikası ile  

karıştırılmamalıdır. Bu politika, şehir alanlarında oturan alt gelir gruplarının konut 

ihtiyacı ile sınırlanmalı, orta ve üst gelir grupları ile kırsal alanlardaki konut sahipleri 

bunun dışında tutulmalıdır.” (Bukhary, 1999) 

HABİTAT 1976‟da konut sağlama ile ilgili bir açıklama şöyledir, “Ulusal Konut 

Politikaları mutlaka düşük gelir gruplarına elverişli, uygun barınma ve altyapı 

hizmetleri sağlamayı amaçlamalı ve mevcut kaynakların dağıtılmasında en önemli 

ihtiyaçlar temel alınmalıdır.” 

Son zamanlarda genelde üç temel konut edindirme kaynağından söz edilir; 1- Kamu 

Sektörü (Public Sector), 2- Özel Sektör (Private Sector), 3- Halka Ait Sektör 

(Popular Sector). Her üç sektörde kendi aralarında oldukça farklılaşmakta ve hitap 

ettikleri, ihtiyaçlarını sağladıkları gruplar değişmektedir. Örneğin özel sektör daha 

çok orta ve üst gelir gruplarına hitap ederken, halka ait sektör inşaatları daha çok 

fakir kesimlerin konut ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik görülmekte, kamu sektörü ise 

düşük ve orta-düşük gelirli ailelere yönelik görülmektedir (Bukhary, 1999). 

3.1.1.1. ġehirlerde YaĢayan Fakirler (ġehir Fakirleri) Ġçin Konut Edinme 

Tipolojisi: 

Geleneksel yöntemlerle (Şekil 3.3) elde edilen konutlar birtakım standartlara sahip 

olmaktadır. Bu standartları yapay standartlar olarak tanımlamak mümkün olduğu gibi 

“mimari” standartlar olarak tanımlamak da mümkündür. Genelde bu standartlar, 

gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut sosyo-ekonomik koşullara çok uygun 

olmamaktadır. Daha çok, devlet ve yerel yönetimlerle, planlama otoritelerinin 

oluşturduğu ve emlak piyasasının deneyim ve standartları ile birleşen oluşumlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan, geleneksel olmayan yöntemlerle (Şekil 

3.3) üretilen konutlar ise bu standartların ve kanunların dışında üretilmektedir. Ancak 

inşaat firmalarının da bazen bu oluşumlarda rol aldıkları bilinmektedir (Bukhary, 

1999). 
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ġekil 3.3. Şehir Fakirleri İçin Konut Edinme Tipolojisi (Bukhary, 1999) 

 

 Gecekondu Alanları (Squatters); 

Kent fakirleri için gecekondu oluşumu en çok rastladığımız durumdur. Bu tip 

yerleşimler için kullanılan diğer iki terim ise “kontroldışı” ve “geçici” konutlardır. 

“Spontane” kavramı kullanılsa da bu aslında gecekondu olgusunu tam anlamıyla 

karşılamamaktadır çünkü bu tip alanlardaki gecekondu yerleşmeleri zaman içinde 

yavaş yavaş oluşmaktadır. Bu sürecin oluşmasında bir çok çevresel, kültürel ve 

ekonomik faktör rol oynamaktadır (Bukhary, 1999). 

 Çöküntü Alanları (Slums); 

Aslında “slumlar” kentin legal yerleşmeleri olmasına karşın mevcut standartların 

dışında kalmaları, zaman içinde fiziksel olarak yıpranmaları ve iyileştirilememeleri, 

kendi içinde farklı bölümlere ayrılarak içe kapanık mahallelere dönüşmeleri ve diğer 

sosyo-ekonomik, kültürel faktörlerle kentten dışlanan yerleşimler haline gelmişlerdir. 

Bu bölgelerin “slum” kelimesinin ilk kullanımı Kraliçe Viktoria dönemlerine kadar 

uzanmaktadır. Bu dönemde şehirlerin “slum” sakinleri, şehrin genel yapısından 

sosyo-mekansal olarak izole edilmiş, gerek yaptıkları işlerin etiği açısından, gerekse 

de sosyal davranışları açısından şehrin bütününden reddedilmişlerdir. 

Dolayısıyla da tarih boyunca bu alanların ya tamamen temizlenmesi ya da rehabilite 

edilmesi düşünülmüştür (Bukhary, 1999). 

 Kamu Konutları (Public Housing); 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hükümetler kentlerin yenilenmesi ve 

geliştirilmesi için üç temel politika izlemektedirler, bu politikalar;  

Düşük maliyetli konut edinme 

Geleneksel Yöntem Geleneksel Olmayan Yöntem 

Kamu Özel Karma “Slumlar” Gecekondu 
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 gerici (reationary),  

 yabancı (alien),  

 yerli (indigenous) olarak adlandırılabilir. 

Gerici politikalarda genellikle şehirlerdeki “slum” alanlar ve gecekondu bölgeleri 

hedef alınmaktadır. Yaygın olarak da hedeflenen bu alanların tamamen ortadan 

kaldırılmasıdır. Ancak, bu alanlarda yaşayan insanların nerelere yerleştirileceği 

konusu ise çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Hükümetin öncelikli uğraşı olarak 

mevcut gecekondu bölgelerinin yıkılması görülmektedir. Bu müdahale sonrası 

beklenen ise, yıkılan bölgelerdeki insanların köylerine veya kasabalarına (göç 

ettikleri eski evlerine) dönmeleridir. Oysa bu böyle olmamakta ve gecekonduları 

yıkılan kişiler şehrin başka yerlerine gecekondu kurmaya gitmektedirler veya “slum” 

alanlara yerleşmektedirler. 

İkinci tip politika olan “yabancı” veya “uymayan” politikada ise hükümet ülkenin 

konut sorununu çözmek için bir takım Batı çözümlerini aynı şekilde adapte etmeye 

çalışmaktadır. Sonuçta ortaya yüksek blokların veya apartman yığınlarının ortaya 

çıktığı bir çözüm getirilmektedir. Dolayısıyla bu teknolojik gelişmiş endüstriyel 

metotlar şehrin kültürel yapısına yabancı kalmakta ve  halkın bu konutlara olan 

adaptasyonu çok zor olmakta, hoşnutsuzluk ve stres artmaktadır. 

Bir de tüm bunların yanına yapılardaki fiziksel eksiklikler eklenince, büsbütün 

çıkmaza giren bir politika görülmektedir. Ayrıca bu tip yerleşmeler şehir 

merkezlerinin dışına çıkartıldığında, kullanıcıların masrafları (ulaşım, eğitim, sağlık 

v.b. gibi) bir kat daha artmakta ve zaten düşük gelirli olan kullanıcılar bu konutlarını 

satma veya orta gelirlilere kiralama yolunu seçerek kendi konut sorunlarına başka 

çözümler arama yoluna gitmektedirler. 

Üçüncü tip politikalar ise “yerli” politikalardır. Bunun en çarpıcı örneği ise kendi 

konutunu kendin yap sistemidir. Bu sisteme uluslararası kuruluşlardan (Dünya 

Bankası, Birleşmiş Milletler gibi) çok fazlaca destek gelmektedir. Ancak burada da, 

hükümetin araziyi, temel altyapı hizmetlerini hazırlaması gerekmektedir. Bu noktada 

da düşük gelir grupları bir takım ödemeleri, vergileri verememekte ve ya çok 

zorlanmaktadırlar. Bu da uygulamaları zorlaştırmaktadır (Bukhary, 1999). 
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“Kendi konutunu kendin yap” modeli üzerinde daha sonraki bölümlerde de 

bahsetmek gerekecektir. Özellikle afet sonrası yeni yerleşimlerde ve kırsal 

alanlardaki afetler sonrasında bu modelin uygulanması konusunda tartışmak 

gerekecektir. 

 Özel Sektör Konutları  (Private Sector Housing); 

Gelişmekte olan ülkelerde, kentsel alanlarda konut ihtiyacının büyük çoğunluğunu 

özel sektör sağlamaktadır. Ancak özel sektörün hitap ettiği gruplar alt gelir grupları 

değildir. Dolayısıyla, bu sektörün kentin fakir insanlarının konut ihtiyacına doğrudan 

bir katkısı olmamaktadır. Ancak, özellikle orta gelirlilere konutlar zaman içinde 

eskidikçe ve standart dışına çıktıkça el değiştirerek alt gelir gruplarına satılmaktadır. 

Bir başka gerçek de özel sektör, düşük gelir gruplarının konut ihtiyacının 

sağlanmasında tahmin edilen veya bilinen potansiyelinin çok daha üstünde bir 

potansiyele sahiptir (Bukhary, 1999). 

3.1.1.2 .  Sonuç 

Şehir alanlarında çeşitli yöntemlerle konut edinen nüfus, bu konutlarını kendi 

ihtiyaçları ve kültürleri doğrultusunda yeniden düzenlemektedirler. Gecekondu 

konutlarını hariç tutacak olursak, diğer yöntemlerle elde edilmiş konutlar çoğunlukla 

kırsal alanlardan kente göç etmiş olan toplulukların sosyokültürel değerlerine çok da 

uyumlu görülmemektedirler. Kent yaşamına yeni yeni adapte olmaya çalışan bu 

büyük topluluk, öncelikle oturduğu konutları ve yaşadığı çevreyi kendisine adapte 

etmeye çalışmaktadır. Eğer bunda bir başarı elde edemezse kente uyum süreci 

uzamakta ve stres artmaktadır. Gecekondu yerleşimcileri ise oturacakları konutları 

belli sınırlamalar (kentsel sınırlamalar) olmadan serbestçe müdahale ederek 

değiştirmekte veya geliştirebilmektedirler. Dolayısıyla konutlarına olan uyumları 

daha başarılı olmaktadır. 

Apartman yaşamının kentliye getirdiği uyum sorunu da bu sosyokültürel değerlerden 

ve farklılıklardan ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıkların giderilmesi ve diğer 

ihtiyaçların sağlanması için şehir sakinlerinin apartman dairelerine müdahale şansları 

çok düşük ve sınırlı olmaktadır. Kırsal alanlarda yaşayanların ise yılların getirdiği 

gelenek-görenek ve kültürlerini oturacakları yapılara aktarmaları daha kolay 

olabilmektedir. 
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Ancak afet sonrası ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamak için yapılan kalıcı 

konutların kırsal kesim ile şehir bölgeleri arasındaki farklılıkları gözetmemesi ve 

bununla birlikte her iki kesim halkının da ihtiyaç ve kültür farklarını göz önüne 

almaması başarısız sonuçlar doğurmaktadır. 

Özellikle, afet sonrası yapılan yeni yerleşim projelerinde gerek kırsal alanlarda 

gerekse de şehir alanlarında uygulanan plan şemalarının bir birinin kopyası olduğunu 

ve prefabrike sistemlerin kullanıldığını görmekteyiz. Bu sistemlerin getirisi olan hızlı 

ve düşük maliyetli üretimin yanında, özellikle kırsal alan yerleşmelerin de bu 

sistemle üretilen konutlardaki yaşama uymayan bir yaşamın olması, bu konutlara 

olan uyum sürecini çok etkilemektedir.   

Şehir alanlarında afet öncesi ve sonrası, kırsal alanlarda ise özellikle afet sonrası 

yapılan prefabrike konut sistemlerinin tanınması ve bu sistemin yöre halklarının 

hayat standartları ile yaşam biçimlerine, kültürlerine uygun bir hale getirilmesi çok 

önem kazanmaktadır. 

3.1.2. GeliĢmekte Olan Ülkelerde Konut Politikalarında En Çok Kullanılan 

Araç – Prefabrikasyon 

Günümüzde de yapı sektöründe, konut ihtiyacının karşılanmasında çok sık olarak 

tükettiğimiz prefabrikasyon sistemi üzerine de birkaç noktadan bahsetmek 

gerekecektir çünkü bu sistemin kullanımını belirli nedenler dolayısıyla afet sonrası 

ortaya çıkan acil konut ihtiyacının sağlanmasında da görüyoruz. Dolayısıyla 

prefabrikasyon, gerek kırsal alan örneklerinde gerekse de şehir alanların bulunan 

örneklerinde bazı noktalarda ortak sorunları paylaşmaktadır. Doğru kullanıldığı 

takdirde çok verimli sonuçlar alınabilecek bu sistemi gelişmekte olan ülkeler etkin 

olarak kullanamamaktadır. Bunun nedenleri konusunda bu aşamada birkaç tespitte 

bulunmak doğru olacaktır. 

Prefabrikasyon aslında çok önceleri de kullanılan bir metottur. Örneğin, Asya 

ülkelerinde kullanılan bambu evlerin yapımı da aslında birer prefabrikasyon örneği 

sayılabilir. Ancak gelişmekte olan ülkeler son 20-30 yılda bu teknolojiyi daha sık 

kullanmaya başlamışlardır. İlk deneyimlerini yaşadıkları prefabrike veya endüstriyel 

yapım sistemleri daha çok ithal edilmiş üretilmiş-hazır malzemeler veya kendi 

ülkelerinde ürettikleri gelişmiş ülkelerdeki benzer tekniklerin kopyaları olmuştur 

(Stallen ve diğerleri, 1994). 
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Fakat, yaşanan bu tecrübeler şunu göstermiştir, uygulanan sistemler çok büyük 

ölçeklerde ve ağır olduklarından düşük gelir grupları için kullanılması zor olmuştur. 

Oysa bu sistemlerin kullanılmasında hedeflenen asıl gruplar bu düşük gelirli 

gruplardır. Sistemlerin başarısızlığında rol oynayan sebepler ile ilgili belli başlı 

görüşler şu şekildedir; 

 Yapılan yatırımların maliyetinin yüksek olması sebebiyle konut maliyetlerinin de 

yüksek olması; fabrika üretiminin kurulacak olan konut alanlarına uzak olması 

nedeniyle yüksek ulaşım ve sistem kurma maliyetleri çıkması; bölgede çok ağır 

vinçlere ve taşıyıcılara ihtiyaç duyulması; özellikle pahalı ve ithal malzemenin 

sıklıkla kullanılması; çimento ve demir gibi yüksek enerji gerektiren ve pahalı 

olan malzemeye ihtiyaç duyulması, 

 İklimsel uygunsuzluklar; gerek yanlış malzeme kullanımı ve gerekse uygun 

olmayan inşaat teknolojileri kullanımı, 

 Kurma problemleri; bu hatalar sonucunda çok ciddi yanlışlıklar,  bu kurgularda 

önemli sızıntılar oluşması, 

 Fiziksel olarak adaptasyon problemleri; kullanılan malzeme ve sistemlerin çok 

büyük ölçekli, ağır olmaları sebebiyle sonradan değişikliklere izin vermemesi, 

sistemlerin değişikliklere karşı çok statik ve rijit olması, 

 Kültürel uyumsuzluklar; uygulanan yapım sistemlerinin genelde bazı uluslararası 

standart tiplere benzetilmesi sebebiyle kültürel, yöresel referanslar alınmaması, 

sonucunda da halkın bu konutlara adapte olamaması. 

Yukarıda tespit edilen problemler genel yapıları itibariyle afet sonrası konut 

politikalarında başarısızlıklarda da karşımıza çıkmaktadır. İlerideki bölümlerde afet 

sonrası konut çalışmalarında benzer sıkıntıları tespit etme imkanı olabilecektir. 

3.1.3.   “Kendi Konutunu Kendin Yap” Politikası (Self Help  Housing) 

Yaygın bir görüşe göre özellikle gelişmekte olan ülkelerde, düşük gelirliler için 

konut sahibi olmada “kendi kendine inşa” en geçerli ve tek yol gibi görünmektedir. 

Yapılan tahminlerde önümüzdeki 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun artış oranının 

%80‟inin düşük ve orta gelirli ülkelerdeki şehirsel alanlarda olacağı belirtilmektedir. 

Bununla birlikte, şehirsel alanlarda yaşam koşulları kötüleşmekte ve gelecekte de 
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bunların iyileşeceğine yönelik çok az belirti görülmektedir. Bununla birlikte 

gelişmekte olan ülkelerde yaşayan fakir insanların kendilerine konut 

sağlayabilecekleri inşaat malzemelerine ulaşmaları da oldukça zorlaşmaya 

başlamıştır (Gough, 1996). 

İnşaat malzemeleri tutarı genellikle arazi bedeli dışında  konutun toplam maliyetinin 

%60-65‟ini oluştururken, bu oran “self-help” konutlarda %86‟lara kadar çıkmaktadır. 

Onlarca yıl önce, geleneksel olarak, gelişmekte olan ülkelerdeki konutların üretimi, 

konut sahiplerinin çevrelerinden kendilerinin temin ettikleri veya topladıkları ve 

buralarda bulunabilen malzemelerden oluşmaktadır. Daha sonraları ise artan bir 

şekilde gelişen inşaat malzemeleri endüstrisi, bu geleneksel inşaat malzemelerini 

kendileri yaparak ve/veya toplayarak satmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu malzemeler 

son kullanıcıya ulaşana kadar başka kişi veya kişilerce el değiştirmiş olmaktadır. 

Zamanla geleneksel malzemeler kısıtlı olmaya başladıkça ve parasal ekonomi 

genişledikçe üretilmiş malzemeye, fabrika ürünlerine yönelim de artmaya ve yeni 

alternatifler oluşturmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, bir çok gelişmekte olan 

ülkede konut yapımında karşımıza çıkan inşaat malzemeleri geleneksel olmayan 

ürünler olmuştur; çimento, demir, asbestli çimento v.b. gibi. İnşaat malzemelerinin 

büyük çoğunluğu bitmiş ürünler olarak ithal edilmekte veya bu ürünlerin temel 

girdileri ve üretim teknolojileri ithal edilmektedir (Gough, 1996). 

Bu durumla birlikte, yeni ve daha uygun teknolojilerin oluşması üzerine odaklanan 

ve bu teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen araştırmalar doğmaya başlamıştır. 

Uygulama yönlü araştırmalar yürüten bazı bağımsız kuruluşlar oluşmuştur. 

Bunlardan bazıları; “Intermediate Technology Development Group (ITDG)”, 

“German Appropriate Technology Exchange (GATE)”, ve de “Swiss Centre for 

Appropriate Technology (SCAT)” dır. Bu kuruluşların araştırmaları, gelişmekte olan 

ülkelerde kullanılabilecek olan uygun inşaat malzemelerinin ve yapım tekniklerinin 

geliştirilmesi üzerine olmaktadır. Çalışmalarında pek çok yöntem kullanan bu 

kuruluşlar, gerek laboratuar ortamlarında çalışmakta gerekse de kullanıcılara (düşük 

gelirlilere) bu ürünleri temin ederek uygulama şansı da bulmaktadır (Gough, 1996). 

Bu noktada önemli olan, kendi konutunu kendin yap olgusunun  ve bu olgunun inşaat 

sürecinin çok iyi anlaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı şekilde, buna bağlı 

olarak bu sürecin içerisinde kullanılacak olan alternatif inşaat malzemesi ve yapım 

metotlarının oluşturulabilmesine de ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Afet sonrası konut ihtiyacının karşılanmasında bu düşünce yapısının önemli bir yeri 

olduğu düşünülmektedir. Özellikle kırsal alan konutlarında zaten uygulanmakta olan 

bu yöntemin bu tip alanlarda yaşanan afetler sonrasında da kullanılması olumlu 

olabilecektir. Dolayısıyla afetzedelerin, yıkılan veya hasar alan konutlarının yerine 

yine kendilerinin konutlarını yapması, afet sonrası sürece adapte olmalarına ve yeni 

çevrelerine uyumalarına daha çok imkan verebilecektir. Şehir alanlarında, bu sistem 

kırsal alanlarda olduğu gibi aynen uygulanamasa da benzer niteliklere sahip 

uygulamalar geliştirilebilir. En azından kullanıcı katılımının sağlanabileceği 

kooperatif benzeri oluşumlar desteklenebilir. Bunun yanında, kullanıcılar kendi 

beceri ve yeteneklerine göre, mesleki bilgilerini de kullanarak, inşaat süreci 

içerisinde rol alabilirler. Böylece, kullanıcıların yeni çevrelerine olan uyum süreci 

daha rahat atlatılabilir. Aynı zamanda afetzedelerin içinde bulundukları ekonomik 

sorunlara, kendi inşaatlarında çalışarak bir çözüm bulma imkanı da yaratılabilir. 

Kendi konutunu yapanların az sayıda aldıkları malzemelerine ödedikleri bedeller, bu 

malzemeleri satın alan inşaat firmalarının ödediklerine göre çok yüksek kalmaktadır. 

Bu gerçek, kendi konutunun yapımında alınan inşaat malzemelerinin tutarlarının 

katlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda, inşaat malzemelerinin kendi 

konutunu yapan insanlara daha düşük fiyatlara mal olması için yeni politikaların ve 

projelerin hedeflenmesini beraberinde getirmektedir. 

Bu konuda yapılan çalışmalara bir örnek verilmesi gerekirse, Kolombiya‟da Pereira 

şehrinde, düşük gelirli insanların konut ihtiyacını karşılamak için uygulanan kendi 

konutunu kendin yap projeleri çerçevesinde bazı uygulamalar gerçekleştirilmiştir 

(Gough, 1996). Hükümet ve yerel yönetimler tarafından inşaat yapılacak olan 

alanlara İnşaat Malzemeleri Merkezleri (Building Materials Center) kurulmuştur 

(Şekil 3.4). Daha çok, bu merkezlerin oluşturulduğu alanlar, düşük gelirlilerin 

yerleşim alanları olarak tespit edilmiştir. Bu merkezlerle hedeflenen, kendi konutunu 

kendi yapanların konut maliyetlerini düşürmektir. Amaç ise üreticilerin doğrudan 

tüketiciye (son tüketiciye) yani konutunu yapanlara ulaşması ve tüm ikinci şahısların, 

nakliyecilerin aradan çıkartılmasıdır. Bu eleme yöntemiyle tüketiciler inşaat 

malzemelerini daha ucuz olarak temin edebileceklerdir. Bu yöntem pek çok Latin 

Amerika ülkesinde de uygulanmaktadır (Gough, 1996). 
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ġekil 3.4. Pereira – Kolombiya‟da “kendi konutunu kendin yap” projeleri için kurulmuş olan İnşaat 

Malzemeleri Merkezlerinden (Building Materials Center) bir tanesi 

Diğer bir yöntem ise, inşaat malzemelerinin büyük miktarlarda satın alınması ve 

kolektif inşaat yöntemidir (Bulk purchase of building materials and collective 

construction). Bu yöntemde de hedeflenen, malzeme fiyatlarının düşürülmesidir. 

Amaç ise tüketicilerin bir araya gelerek kullanacakları-ihtiyaç duydukları 

malzemeleri paylaşmaları ve kullanmalarıdır. Elbette çeşitli problemler olmaktadır, 

özellikle malzeme dağıtımında ve topluca alınan malzemelerin korunmasında, bir 

yerde depolanmasında önemli sorunlar çıkmaktadır (Gough, 1996). 

Bir başka yöntem de, inşaat malzemelerinin üretim safhasında maliyetlerinin 

düşürülmesidir. Bunda da başlıca iki yöntem kullanılmaktadır; bunlar alternatif ucuz 

inşaat malzemelerinin üretimi ve/veya tüketicinin kendi malzemesini üretmesidir. Bu 

yöntemde de çeşitli sorunlar çıkmaktadır, örneğin, malzemenin kalitesinin düşük 

olması veya sağlam malzeme üretilememesidir. Bu yöntemle yapılan tek katlı bir 

konuta ileride bir kat daha eklemek gerektiğinde kullanılan malzemenin yeterince 

güçlü veya dayanıklı olmaması sebebiyle bu uygulamanın yapılamaması gibi bir 

sorun ortaya çıkabilmektedir. Bu noktada daha öncede belirtildiği gibi, alternatif 

malzeme geliştirme konusunda çalışan bir takım uluslararası kurumla koordineli 
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çalışarak, malzeme üretimi ve geliştirilmesi konusunda yardım alınabilir. Hatta bu 

kurumların laboratuar ve benzeri imkanlarından faydalanma şansı bulunmaktadır. 

Üzerinde durulması gereken bir başka nokta da, bu konutlarını piyasa ekonomisi 

içerisinde, yapıldıktan sonraki değerleridir. Günümüzde, sadece barınma ve diğer 

sosyokültürel ihtiyaçlara cevap vermenin yanı sıra, konutun parasal bir değeri ve 

yatırım özelliği olduğu da ihmal edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla, kendi konutunu 

yapan insanlar için bu konutların piyasa içerisindeki yerleri de çok önemli olacaktır. 

Satın alınan konutun uzun dönemli değerinin belirlenmesinde, konut sahibinin 

perspektifinden bakıldığında dört önemli kriter ön plana çıkmaktadır (Merret ve 

Russell, 1994); Bunları, 

 Konutun büyüklüğü, 

 Konutun fiziksel kalitesi ve bununla birlikte yapım malzemelerinin kalitesi, 

konuta ait olan monte edilmiş donatım, olanak ve araçlar, 

 Konut endüstrisindeki inşaat malzemeleri, konut donatımları üreten yapımcı 

firmalardaki işçiliğin kalitesi ve üretebilirliği, 

 Yukarıda belirtilen sektörlerde çalışan işçilerin ücretleri şeklin sıralanabilir. 

Dolayısıyla, kendi konutunu yapanlar içinde aynı görüşü yakalamak mümkün 

olabilir. En azından benzer noktaları kullanarak bir konut maliyeti ve buna bağlı 

olarak bir değer tespit etmek mümkün olacaktır. 

Ancak, uygulanan politikaların da, bu değerin belirlenmesinde çok önemli rolü 

olacaktır. Bu noktada, acil durumlarda veya afet sonrası ortaya çıkan konut 

ihtiyacının çözümlenmesinde bu stratejilerin (self-help housing) uygulanması 

mümkün görünmektedir. Özellikle ülkemizde, bu politikalara çok fazla yer 

verilmediği veya daha çok kırsal alanda uygulanmasının mümkün olduğu 

düşünülmektedir. Oysa ki 1999 Marmara Depremi sonrası geçici konutlara 

(prefabrikelere) yerleştirilen ve de çeşitli nedenlerle hak sahibi olamayan bir çok aile 

halen daha (Nisan 2003) bu barınaklarda yaşamaktadırlar. Aradan geçen dört yıla 

yakın sürede, düşük gelirli bu insanların organize olması, arsa ihtiyacının 

karşılanması, gerekli alt yapı ve servislerin sağlanması ve de bu insanlara “kendi 

konutlarını kendilerinin yapması” konusunda gereken eğitim ve bilginin verilmesi 

için yeterli zaman bulunmaktaydı. Bu organizasyonun sonucunda da, aradan 4 yıl 
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dahi geçmiş olsa, bu insanlar sonuç itibari ile kendi konutlarına sahip olacaklar, 

bunun yanında da pek çok tecrübe ve hatta meslek edinme fırsatı da 

yakalayacaklardı. Aynı zamanda, kendi gücü ile çalışan bu insanlar bölge 

ekonomisine de ciddi bir katkı sağlayacaklardı. Dolayısıyla, ülke kendi gücünü ve 

kendi enerjisini yine kendi içinde eritebilecek ve bu çabanın sonucunda gerçekten bir 

ilerleme kaydedebilecekti. 

Kendi konutunu kendi yapanlar için uyum sürecinin rahat atlatılabilmesi ve çevresel 

uyumun sağlanabilmesi, afet sonrası travmaları da en az ölçeğe indirebilecektir. 

Konuta ve çevreye uyum, yaşanabilecek ciddi stresleri azaltabilecek ve toplulukların 

gerek ülke ekonomisine katkısı arttırılabilecek gerekse de toplum içerisinde barışık 

bir düzen sağlanabilecektir. Bu da beraberinde, toplum içerisinde yaşanan bazı 

dengesizliklerin çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. 

3.1.4.  Sivil Toplum KuruluĢlarının Konut Edinmedeki  Rolleri – Politikalar 

Sivil toplum kuruluşları (STK‟lar) ile ilgili bir değerlendirme yapmadan önce sivil 

toplumun ne anlama geldiği ve bu kuruluşların Türkiye‟de oynadıkları roller 

hakkında kısaca bilgi vermekte fayda bulunmaktadır. Ancak bu şekilde, STK‟ların 

mevcut durumda konut edinme politikalarında rolleri ve afet sonrası konut ihtiyacını 

karşılamada yani acil durumlarda rollerinin ne olacağı üzerinde bir takım kestirimler 

yapılabilir. Dolayısıyla, afet sonrası insanların konut edinme ve yeni çevrelerine 

uyum sağlama sürecinde ne tür faydalar sağlayabileceklerini belirlemek mümkün 

olabilir. 

Sivil Toplum, 18.y.y. da, geniş anlamda sosyal ilişkileri, dar anlamda da mülkiyet 

ilişkilerini belirtmek için ilk defa Marksizm – öncesi filozoflar tarafından kullanılmış 

olan bir terimdir. Fransız ve İngiliz materyalistleri tarafından ortaya konulan Sivil 

Toplum teorisinin başlıca kusurlarından birisi, sivil toplumun, üretim tarzına bağlı 

olduğunun anlaşılamamış olmasıdır. Bu teori, sivil toplumun kökenini insanın tabi 

özelliklerinden, siyasi görevler, hükümet ve yasama biçim, ahlâkiyet v.b.‟den 

çıkarsamaktaydı. 

Hegel, terimi, özel mülkiyete, mülkiyet ilişkileri ve sosyal mertebe ilişkilerine, adli 

ilişkiler sistemi, ve benzerlerine dayanan bir “gereksinimler” sistemini düşünerek 

kullanmıştır. Hegel‟in sivil toplum üzerine görüşleri sosyal gelişimin konularına 
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ilişkin bir takım varsayımlar (conjectures) içermekle etmekle bunlar genel olarak 

hatalıdır. Hegel‟in idealizminin yüzeyselleştiği nokta ise, sivil toplumu devlete 

bağımlı bir şey olarak ifade etmektedir, ona göre Sivil Toplum, zihnin (esprit) sadece 

“nihai” formu olduğu halde, devlet objektif zihnin hakiki formudur (Rosenthal ve 

Yudin, 1997). 

Başka bir deyişle, Hegel Devlet kavramının eytişimsel gelişimiyle ilgilenmektedir.  

Bunu toplumun ikisi de tek-yanlı olan kavramlarını (aile ve yurttaş toplumu) alarak 

ve bunların daha yüksek bir düzeyde Devlet kavramında birleşmiş düşünceleri temsil 

ettiklerinin göstererek yapar (Copleston, 1996). 

Marx Sivil Toplum terim ve kavramını ilk eserlerinde kullanmıştır. O, sivil toplum 

terim ve kavramına, özellikle, 1843‟te, kendi Hegel eleştirisinde başvurmuştur. 

Marx, sivil toplumdan şunu anlamaktadır : aile, devlet ve sınıf organizasyonları, 

üretim ilişkileri, dağılım biçim ve metotları ve genel olarak, toplumun varoluşunu 

sağlayan bütün kondisyonlar, gerçek hayatın kondisyonları ve insan aktivitesidir. O, 

bunların objektif tabiatını ve ekonomik temelini vurgulamıştır. Daha sonraları Marx, 

yeterince açık seçik olmayan bu terimin yerine tamamen bilimsel kavramlar 

koymuştur (toplumun ekonomik yapısı, ekonomik temel, üretim tarzı v.b. gibi) 

(Rosenthal ve Yudin, 1997). 

Felsefede Sivil Toplum kavramından biraz da sosyal bilimlerdeki sivil toplum 

kavramına geçecek olursak, burada da karşımıza birkaç tanım çıkmaktadır. Örneğin; 

devlet denetimi ve baskısının ulaşamadığı veya belirleyici olamadığı toplumsal 

etkinlikler olarak tanımlanabilmekte veya bireylerin devletten ya da kamu gücünden 

izin almadan, kovuşturmaya uğrama korkusu taşımadan rahatlıkla ilişki 

geliştirebildikleri, sosyokültürel etkinliklerde bulunabildikleri toplum kavramı olarak 

da karşımıza çıkabilmektedir. Bir başka tanımlamada ise; devletin doğrudan denetimi 

altında tuttuğu alanların dışında kalan ve ekonomik ilişkilerin baskısından da görece 

bağımsız olarak, gönüllü ve rızaya dayalı ilişkilerle oluşturulan kuram veya 

etkinlikler olarak literatürdeki yerini almaktadır (Demir ve Acar, 1997). 

Beckman (1998) ise sivil toplum için; Devlet ile – devletten ayrı, devletle ilişkide 

özerkliğe sahip olan ve toplumun üyeleri tarafından kendi çıkarlarını ya da 

değerlerini korumak ya da yaymak için gönüllü olarak kurulan örgütlenmelerin 

oluşturduğu – aile arasında ara bir birliktelik alanı tanımının en geçerli kullanım 
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olacağını söylemektedir. Ayrıca, sivil toplumu, kişilerin iradesine dayanan birlikte 

yaşamayı (associational life) özetleyen iki kelime olarak kabul etmektedir (Beckman, 

1998). 

Sunar (1998) ise bir makalesinde sivil toplumu şöyle tanımlamaktadır; bir ilk 

yaklaşım olarak Sivil Toplum, devlet ile birey arasındaki ara alan – müzakere ve 

birleşmenin zorlama ve kısıtlama olmaksızın gerçekleştiği bir alan – olarak 

tanımlanabilir. Sivil toplum üzerine tartışma yaratan bir kitabında Ernest Gellner, 

sivil toplumun hayatta kalmasının özgürlüğe yönelik üç tehlikeden sakınmaya bağlı 

olduğunu iddia eder: Bunları merkezi otoritarizm, boğucu komünalizm ve güçsüz 

atomizm tehlikeleri olarak sıralamaktadır. Sivil toplum bir kurumlar çoğulluğundan 

oluşmaktadır, fakat bu belli türde bir çoğulculuktur. Çoğulluk parçalı cemaatlerden 

oluştuğunda, merkezi iktidarın hakimiyetinden sakınılırken başka bir hakimiyet 

gündeme gelir: kimliklerin seçilmeyip verildiği boğucu türden bir komünalizm 

hakimiyeti –oysa sivil toplumun özelliği, toplumsal ya da teolojik bağlarla 

kösteklenmeyen, amaçlarını özgürce seçen, kısıtlanmamış ve laik birey de yatar. 

Demek ki, merkezi otorite tüm gücü tekelleştiremez, aşkın (ya da içkin) bir hakikat 

anlayışıyla kaynaştırıp bireyi ve toplumu kendisine bağlar. Son olarak, sivil 

toplumun varlığı, sadece boğucu komünalizm‟den değil, esnek, özgül, araçsal 

niteliklerine  rağmen etkili olan bağlar sonucu atomizasyon yoluyla toplumun ve 

bireyin siyasal güçsüzleşmesinden sakınılmasına da bağlıdır (Sunar, 1998). 

 Sivil Toplum, STKlar  ve Türkiye 

Doğan (2000) kitabında Sivil Toplum için; toplumun sivil niteliğini vurgulayan 

sosyolojik bir kavramdır, demektedir. Kavram hem toplumun sivilliğini hem de sivil 

olmayan unsurları ayıklayarak sunmaktadır. Bu haliyle sivil toplum bir karşıtlığı da 

ifade etmektedir. Bu karşıtlık, Fransızca bir kelime olan “civil = sivil”in bizzat anlam 

gücünden ortaya çıkar. Medeni, uygar, nazik, kibar biçiminde daha çok seçkinliği ve 

zarafeti yüklenen sözcük, bu anlamın karşıtlarını da dışarıda bırakmaktadır. Uygar, 

nazik ve kibar olmayanın sivil olmadığı da bu şekilde zımnen anlaşılmaktadır. 

Karşıtlıkla kazanılan bu anlam gerçekte, toplum sınıflamasındaki pratik ele alış 

biçimiyle yakından ilgilidir (Doğan, 2000). 
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Sosyologlar toplumları sınıflandırırken genellikle şu üç ölçütü esas alırlar (Doğan, 

2000): bunlar, 

 Düşünsel (fikri, entelektüel) ölçüt, 

 Ekonomik ölçüt, 

 Karşıt ilişkiler ölçütü olarak belirtilmektedir 

Karşıt ilişkilerde her bir toplum alternatifleri ile ele alınmaktadır: Asker-sanayi, 

statü-akit, cemaat-dernek, mekanik dayanışma-organik dayanışma, köy-kent toplumu 

v.b. gibi. Bunlardan sonuncusu üzerinde kısa bir değerlendirme, diğer karşıtlıkların 

da hangi standartlar çevresinde farklılaştığı konusunda bilgi verir. Sosyolog Redfield, 

ait olan köy ve kent karşıtlığının bir boyutu olarak köy toplumu, bireyleri ortak 

iradeye tabi, zümre çıkarını her şeyin üstünde tutan insanlardan meydana gelir. Bu 

insanlar arasındaki ilişkilerde doğal dayanışma, kolektif mülkiyet ve töre etkilidir. 

Böyle bir toplumsal gerçeklik içinde bireylerin kişiliğinden; kişisel tercih, ifade ve 

iradelerinden söz edilemez. Hayatın anonim yapısı ortak menfaat ve amaçlar 

düşüncesini ön plana çıkardığından, üyelerin kişiliği de bu anonim yapı ile açıklanır. 

Kent toplumu, bireysel iradenin ifade ve hayatiyeti ile ilgili koşulları ortaya çıkarır. 

Bu nedenle kişilerin çıkarı her şeyin önünde gelir. Doğal dayanışma yerine 

sözleşmeye dayalı, karşılıklı kabul ve onayların yön verdiği ilişkiler düzeni ve 

dayanışma esastır. Dolayısıyla töre ve geleneklerin yerine, kamuoyunun etken 

olduğu bir sistemin oluşması amaçlanır (Doğan, 2000). 

Tarihsel açıdan cemaat dernekten, köy kentten daha önce meydana gelmiştir. İlkel 

kabileler, aileler bunun somut örneğidir. Klan böyle bir cemaat (topluluk) sayılır. 

Zamanla insan bir cemaat (communauté = topluluk) olmaktan çıkarak, çeşitli 

toplulukların üyesi olmuştur. Yani tarihsel akış, cemaatten derneğe, köyden kente 

doğrudur ve bunun tersine dönmesi ise imkansızdır (Doğan, 2000). 

Bu noktada şu soru gündeme gelecektir, neden doğuda ve elbette ki ülkemizde Batı 

anlamında bir sivil toplum kavramı gelişmemiştir? Bunda da yapılacak en mantıklı 

açıklama, toplumumuzun henüz daha sivilleşememiş olmasıdır. Bilgi toplumu 

olamadığımız bir gerçektir, bunun yanında cemaat toplumu olmaktan da 

kurtulamamış olmamız bir başka gerçektir. Toplum içinde bireyler kendi fikirlerini 

özgürce açıklayamamakta ve içlerinde bulundukları zor durumlardan kurtulabilmek 

için cemaat içerisinde yer almaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla herhangi bir cemaatin 
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üyesi olan bireyin, yapacağı her şey cemaat yararına veya cemaat liderinin yararına 

olacaktır. Bunun aksi düşünülemez. Böylece birey cemaat için var olacaktır, kendi 

başına bir şey temsil edemez ve düşünemez (Doğan, 2000). 

Bu durum her ne kadar son yıllarda değişiyor gibi görünse de, sivil toplumun sivil 

toplum kuruluşlarına dönüşmesi pek fazla gerçekleşememiştir. Dolayısıyla da sivil 

toplum kuruluşlarının gündemde yer alması da mümkün olamamıştır. Toplumun 

STK‟ları tanımaması ve STK‟ların da toplum içinde yaygınlaşamaması demokrasinin 

de gelişememesinin önemli bir nedenidir. Dolayısıyla demokraside kat edilen 

mesafe, Batı‟da devlet dışı – sivil alanı mümkün oldukça genişletirken, bu alan 

sürekli kendi içinde kıvrılarak bireyleri anonim bir teslimiyete zorlayan toplumlarda 

ise daralmıştır. 

Özellikle, 1999 Marmara Depremi‟nden sonra sivil toplum, sivil inisiyatif ve STK 

kavramları gündemimizde çok sık yer almaya başlamıştır. Deprem bölgelerinde, ilk 

günlerde ve takip eden süreçte sık sık karşılaştığımız bu sivil hareket neydi ? Nasıl 

ortaya çıkmıştı ? Gündemimizi nasıl bu kadar yoğun oluşturmuştu ? Bu ve benzeri 

sorular bundan sonrada tartışılacaktır. Ancak özellikle düşük gelir gruplarının 

ihtiyacı olan konut edinme politikalarında STK‟lara bakış açısı genelde yanlış 

görünmektedir. Tüm sorumluluğu onların üzerine bırakıp bir kenara çekilmek ve 

izlemek gibi bir yaklaşım doğru değildir. Dolayısıyla gerek afet öncesi konut edinme 

politikalarında, gerekse de afet sonrası ortaya çıkan acil durumlarda STK‟lardan nasıl 

faydalanabiliriz konusu sağlam planlama ve politikalar gerektiren konulardır. 

STK‟lar barınma (ve acil barıma) ve konut yapımında temel bir görev üstlenmeli 

ancak konut üretiminde bu rolleri çok küçük olmalıdır. Aslen, konut üretimi 

STK‟ların en az önemli ve etkin olmayan rolleri olmalıdır. STK‟ların şehirlerin 

gelişmesinde en önemli kriter olan yeni konut yapımında, evsizlere barınma imkanı 

sağlanmasında ve acil konut ihtiyacının karşılanmasında üstlenecekleri rolleri üç 

anahtar başlıkta toplayabiliriz (Sanderson, 1996) ; bunlar, 

Kolaylaştırıcılık (Facilitator) : 

 Toplum gruplarını ve “kendi evini kendin yap” (self help) kooperatiflerini 

organize etme / destekleme / ilk adımı atmada yardımcı olma, 

 Proje liderliği sağlama, 

 Bazı anahtar ihtiyaçların temini ve gerçekçi projelerin oluşturulması, 
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 Temel altyapının oluşturulması, 

 Bazı yeni barınma değişiklikleri konusunda bilgilendirme; örneğin bir takım 

kredi planları sağlama. 

Aracılık (Intermediary) : 

 Kampanyalar ve lobiler düzenlemek, 

 Bazı durumlar için danışmanlık/avukatlık yapmak, 

 Kamu ve karar organizmaları ile ilgili bilgilerden haberdar etmek, 

 Fonlar bulunmasında hükümet ve uluslararası vakıflarla ilişki kurulmasını 

sağlamak, 

 Teknik eksperler bulunmasında aracılık yapmak; örneğin mimarlar, ekonomistler, 

sosyologlar gibi, 

 Anahtar kurumlarla aracılık yapmak, örneğin bankalar ile kredi sağlanması 

konusunda olabilir. 

Danışmanlık (Adviser) : 

 Teknik destek; örneğin iyi yapım prensiplerinin anlatılması, 

 Yasal tavsiyeler; örneğin güvenli toprak sahipliği, 

 Kişisel girişimler ile ilgili toplumun yapacağı tekliflere danışmanlık, 

 Hükümete ve diğer yöneticilere teklif edilen kişisel girişimlerle ilgili danışmanlık 

olarak sıralanabilir. 

Tüm bu anahtar rollerden de görüleceği üzere aslında STK‟lar toplum ve hükümet-

yerel yönetimler arasında bir bağlantı (network) kurma işlevini görecektir. Eğer 

toplum kendi içinde, kendisi organize olamazsa, bu konularda topluca hareket etmek 

ve hükümet ile diğer otoritelere dertlerini anlatmak, onlarla ilişkiye geçmek çok daha 

zor olacaktır (Sanderson, 1996). 

Şehirlerin büyümesindeki en doğal olgu bir çok ailenin ve bireyin şehre göçüdür. 

Gelen kişiler çoğunlukla ya çok az finanssal kaynakla veya hiç finanssal kaynakları 

olmadan gelmektedirler. Dolayısıyla gelen bu kişiler için barınma sorununa en kolay 

çözüm ve hatta tek çözüm işgal ve gecekondu olmaktadır. İşte bu noktada da 

STK‟lar önemli görevler üstlenebilir, bu insanlara yol gösterici ve uygun politikalar 

yardımı ile danışmanlık yapabilirler (Sanderson, 1996). 
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Aynı şekilde, afet sonrası, afet bölgelerinde rehabilitasyon aşamalarında STK‟lar 

afetzedelerin yeni çevrelerinin ve konutlarının inşaasın da yukarıda belirtilen 

hususlar çerçevesinde önemli yardımlarda bulunabilirler. Aynı zamanda bu 

kuruluşlar, halkın yeni çevrelerine uyum sürecinde de önemli destek sağlayabilirler. 

STK‟ların bu potansiyelleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu bölümde son olarak söylenebilecek, sivil toplum düşüncesine ve STK‟lara pek de 

alışkın olmayan toplumumuzun, Marmara Depremi‟nde bu kadar yoğun karşılaştığı 

bir olguya karşı olumlu tepkisidir. Gerçekten, hem hayranlık hem de şaşkınlık içinde 

olan biteni gözlemleyen toplumumuzun bu durumunu Cogito‟da yayımlanan bir 

tartışmanın başlığı çok iyi yansıtmaktadır; “Toplum, Sivil Toplum Örgütlerini, 

Hoşuna Giden Bir Filmi Seyreder Gibi Seyretti” (Cogito, 1999). 

3.2.   GeliĢmekte Olan Ülkelerde Afet Sonrası Konut Politikaları 

Doğal afetlere, bulundukları coğrafyalar itibariyle maruz kalan pek çok ülkede afet 

sonrası ortaya çıkan en önemli sorun evsiz insanların konut ihtiyacının karşılanması 

ve hayatın normale döndürülmesi (rehabilitasyon) sorunudur. Bu sorunu mümkün 

olduğu kadar kısa sürede çözmek ise bu ülkelerce hedef olarak belirlenmektedir. 

Ancak mali portrelerinin zayıf olması ve buna bağlı olarak da teknik ve teknolojik 

yetersizlikler sebebiyle rehabilitasyon süreci uzamaktadır. Gerek bu süreç içerisinde, 

gerekse de süreçten sonra ortaya çıkan manzara ise önemli bir eksikliğin var 

olduğunu göstermektedir. Bu eksiklik ise kalıcı konutların veya yeni yerleşmelerin 

kullanıcılar arasında yarattığı hoşnutsuzluk ve uyum sorunudur. 

Afet sonrası yapılan kalıcı konutların yarattığı uyum sorunu sadece bu konutların 

teknik donanım ve alt yapı eksikliği ile ilgili olmayıp, aynı zamanda kullanıcıların 

kültürlerine olan uyumsuzluğu ile de ilgilidir. Sosyokültürel değerlerin 

düşünülmediği, kullanıcı katılımının olmadığı projelerin uygulanması sonucunda 

elde edilen sonuç çoğunlukla hayal kırıklığı yaratmaktadır. 

Dolayısıyla, afet sonrası yapılan yeni yerleşim alanları ile ilgili projelerin başarısı 

ancak başarılı konut politikalarının uygulanması ile mümkün olabilecektir. Burada da 

halkın katılımı ve insan ölçeğine göre düşünülmüş projeler uygulanabilir olmalıdır. 

Bu konuda hazırlanan politikalara değinmeden önce afetin tanımını yapmak ve 

afetten etkilenen toplum profilini çıkarmak önemli bir yaklaşım olacaktır. 
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3.2.1. Genel BakıĢ – Afetin Tanımı 

İnsanoğlu baştan beri deprem ve yanardağ patlaması gibi dehşet duyduğu gizemli 

doğa olaylarını açıklayabilmenin yollarını aramıştır. İlkçağlardan itibaren her 

kültürün bilge ve düşünürleri bu konuda fikirler ileri sürmüş ve bu tür gizemli 

olayları oldukça tuhaf nedenlere bağlamışlardır. Yeni Zelanda‟daki Maoriler 

arasında, yanardağ ve deprem tanrısı Ruaumoko‟nun annesi tarafından emzirilirken 

yüzükoyun döndüğünde yanlışlıkla yerin içine doğru itildiği rivayet edilir. Efsaneye 

göre o günden beri de homurdanıp, ateş püskürmektedir (Levy ve Salvari, 1995). 

Çağımızda halen daha doğal afetlerin oluş nedenlerine yukarıdaki örnekte olduğu 

gibi bakan topluluklar varsa da oldukça azınlıktadır. Genel olarak insanoğlu pek çok 

doğal afetin nedenini bilmesine rağmen afetleri engelleme şansı hemen hemen yok 

gibidir. Aslında doğal olayların afet haline dönüşmesinde de insanın payı çok 

fazladır. Sonuçta bu olayları afet diye nitelendirmemizin başlıca sebepleri insan 

hayatına ve onun yapısı olan çevreye verdiği tahribattır. Dolayısıyla, insanoğlu 

yaşadığı çevreye iyi adapte olamadıysa ve doğal olayların kendisine verebileceği 

zararlara karşı hazırlıklı değilse afet riski artmakta ve afete maruz kalma veya 

etkilenme (Bölüm 3.2.2) durumu ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında insanın kendi 

eliyle sebep olduğu afetlerde vardır; örneğin terörist eylemler, bina çökmesi, 

yangınlar, nükleer kazalar, savaş v.b. gibi. Bu durumda afet için şöyle bir tanım 

getirebiliriz; Yeryüzünde ölümcül ve ağır hasarlara yol açan doğal ya da insan eliyle 

oluşan her türlü etkiye afet denir (Ünlü, 2002). 

Burada önemli olan, afet olgusundaki risk değerlendirmesidir; bunları 

 Yerleşim alanında olabilecek afetin olabilirliği ve frekansı, 

 Afetin görünümü; etkileyebileceği insan sayısı, mal ve mülk sayısı, tür ya da 

şiddeti, 

 Olay sonunda oluşacak sayılabilir etkiler olarak sıralayabiliriz. 

Afetin tanımı ile ilgili bir yaklaşım da Bolin ve Stanford‟dan (1998) gelmektedir, bu 

tanıma göre; son 20 yıldır araştırmacıların bir kısmı afeti anlamak için aslında 

insanların hayatlarını ve yaşadıkları çevreyi kuran ve organize eden sosyal, kültürel, 

politik ve ekonomik güçlerin, insanın günlük yaşantısına olan normal ve rutin 
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etkilerinin sonuçlarını anlamamız gerektiğini ifade etmektedirler (Bolin ve Stanford, 

1998).  

Genel yapısı itibariyle afetleri iki başlıkta topluyoruz; 1- Doğal Afetler, 2- 

Teknolojik (İnsan Yapımı) Afetler. Doğal afetleri de kendi içerisinde sıralarsak; 

 Atmosferik afetler (tropik siklonlar, yıldırım düşmesi, fırtınalar, dolu, çığ 

düşmesi, aşırı sıcaklık), 

 Jeolojik afetler (toprak kayması, toprak çökmesi), 

 Hidrolojik afetler (sel, su taşkını, kıyı erozyonu, kuraklık) 

 Sismik afetler (depremler ve tsunami olayları), 

 Diğer afetler (volkanlar ve orman yangınları) olarak belirleyebiliriz. 

Yukarıdaki örnekleri arttırmak mümkündür. Örneğin ülkemizi ve dünyanın pek çok 

yerini etkileyecek muhtemel üç afetten bahsedilmektedir; Ani sellerin artması, 

kuraklık ve deniz seviyesinin artması (Kadıoğlu, 2002) olarak ifade edilmektedir. Bir 

başka örnek ise yanardağların faaliyete geçmesinden sonra, özellikle deniz içerisinde 

bulunan yanardağ adalarının bulunduğu bölgelerde, bu dağlardan düşebilecek büyük 

toprak parçalarının oluşturabileceği “tsunami” tehdidi üzerinde son yıllarda bazı 

bilim adamları çalışmaktadır. Bu konuda çalışan iki bilim adamı Steve Ward (The 

University of California at Santa Cruz) ve Simon Day (University College London‟s 

Benfield Greig Hazard Research Centre) oldukça ciddi sonuçlar elde etmişlerdir 

(McGuire, 2003).   

Açıkçası alan çalışması bölümünde  konu olarak alacağımız afet, “ani sel” baskını 

sonrası ortaya çıkan durumdur. Alan çalışmasına kadar bahsedilecek bundan sonraki 

bölümlerde daha çok yurt dışı ve içinde afet sonrası uygulanan konut politikalarına 

değinilmeye çalışılacaktır. Örnek çalışmalarında ışığında alan çalışması 

değerlendirmesinde bir sonuca ulaşabilmek hedeflenmektedir. Bu örneklemelerden 

önce ise konu ile ilgili çok önemli olabilecek “Etkilenebilirlik – Vulnerability” 

kavramından bahsetmek doğru olacaktır.  
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3.2.2.   Etkilenebilirlik  (Vulnerability) 

Afet sonrası yapılan konut projelerinin başarısını ve kullanıcı açısından 

değerlendirilmesini analiz ederken en çok karşılaşa bilinecek kavram olan 

etkilenebilirlik (vulnerability) üzerinde durmak gerekmektedir. 

Bu konuda Wilches-Chaux‟ın (1992) yaptığı çalışma konuyu bütün açıklığı ile gözler 

önüne sermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için son derece önemli olan 

etkilenebilirlik kavramı gelecekte de yapılacak olan afet sonrası konutların 

başarısında rol oynayacak ve çok iyi kavranması gereken bir konudur. 

Wilches-Chaux‟a göre (1992) afetler iki faktörün uzantısı veya ürünü olarak 

görülebilir: Risk ve etkilenebilirlik. 

Risk teriminin pek çok tanımı vardır. Bir tanımda şöyle denir; risk bir toplumun, 

etkilendiği doğal veya insan yapımı olaylar sonrası yeni çevrelerine (veya değişen 

çevrelerine) adapte olamamaları, bu olayın sonucunda ortaya çıkan bir takım fiziksel, 

sosyal veya ekonomik strüktürlerle meydana gelen travmalarla veya yaşamı 

içerisinde sağlığı ve mal-mülk ile ilgili ortaya çıkan sorunlarla mücadele edememesi, 

baş edememesidir. Bu tip toplumlara da etkilenebilir toplumlar denmektedir. 

Doğa tarafından meydana getirilen bir çok olay, bunlara doğal risklerde diyebiliriz, 

aslında insan aktivitelerinin sonucudur. Örneğin seller ve kuraklık ormanların yok 

edilmesi ile oluşmakta, yine buna bağlı olarak toprağın fakirleşmesi ve erozyonda 

ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında ormanların yok olmasına neden olan yangınlar 

bazen doğa tarafından çıkarılsa da genellikle insan yapımı olmaktadır (Wilches-

Chaux, 1992). 

Etkilenebilirlik kavramı ile şu gerçek görülmektedir; etkilenebilir toplumlarda 

insanlar, çevrelerindeki değişimleri veya iç yapılarındaki değişimlere uyum 

sağlayamamaktadırlar. Bu durumda etkilenebilirlik kavramının eş anlamlılarını şu 

şekilde sıralayabiliriz: güçsüzlük (zayıflık), esnekliğin olmayışı, adaptasyondaki 

başarısızlık. 

Bir başka tanımda ise etkilenebilirlik için şöyle denmektedir; etkilenebilirlik, bir 

kişinin veya grubun doğal afetlerin sonuçlarına karşı sahip olduğu önceden sezme, 

mücadele etme, direnme ve korunma kapasitesini oluşturan niteliklerdir. Bu nitelikler 
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toplamı da o kişi veya grubun hayatının ve hayatını sürdürmesi için gerekli olan 

diğer ihtiyaçlarının doğadaki veya toplumdaki olaylar karşısında içinde bulunacağı 

riskin derecelendirilmesinde önemli rol oynar (Bolin ve Stanford, 1998). 

Dolayısıyla, risk ve etkilenebilirlik birbirinden koparılamaz iki kavramdır. Öyle ki, 

bir olayın risk olabilmesi için o olaya maruz kalan toplumun etkilenebilir olması 

gerekir, aynı şekilde etkilenebilirlik buna özgü riskler var ise meydana gelebilir. 

Örneğin Kolombiya‟nın Pasifik sahilleri yangın riskine maruz kalabilir çünkü yapılar 

ağaç (ahşap) konutlardır ancak bölge bir deprem bölgesi olmasına karşın risk çok 

azdır veya yoktur. Çünkü tek katlı ahşap yapılar depreme oldukça dayanıklıdır. Ne 

zaman insanlar binalarını tuğla ve beton gibi ağır ve rijit malzemelerden yapmaya 

başlarlarsa yangın riskini düşürmüş olacaklar ancak deprem riski artacaktır (Wilches-

Chaux, 1992). Tabi ki tüm bunların yanında afetlerin neden olduğu ikincil afetlerde 

unutulmamalıdır. Ahşap konutlar için depremde yıkılma riski düşük derken, 

depremin ikincil etkisi olan yangın ve “tsunami” için aynı şey geçerli olmamaktadır. 

Bir başka örnekte ise Lima (Peru)‟da düşük gelirli toplulukların yaşadığı evler 

yağmur açısından risk taşımaktadır çünkü en hafif yağmurda bile etkilenme 

durumları söz konusudur. Yapılar yağmur ve etkilerine karşı rijit değildir. Ancak 

Amazon bölgesinde yaşanan en şiddetli tropikal yağmurlar buralarda yaşayan 

topluluklar için çok normal karşılanır ve bir risk teşkil etmez çünkü bu topluluklar 

yaşadıkları bölgelere adapte olabilmişlerdir (Wilches-Chaux, 1992). 

Dolayısıyla, en fazla etkilenebilenler, en az seçenekleri olanlar, politik olarak güçsüz 

olanlar, fiziksel eksiklikleri olanlar, eğitim ve gelişmişlik düzeyi düşük olanlar, 

hastalık tehdidi altında olanlar, kanunların eksikliği ve diğer zaman içinde ortaya 

çıkaran bu grupları marjinalleştiren faktörlerin etkisi altında olanlardır (Bolin ve 

Stanford, 1998). Genelde, sosyal bir kategori olarak fakirlerin, bu tip faktörlerden 

daha çok etkilenmeleri durumu söz konusudur, bu sebeple de fakirlik ve 

etkilenebilirlik arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söylemek mümkündür (Bolin ve 

Stanford, 1998). Sosyal sınıflar düşünüldüğünde, düşük gelirli gruplar içerisinde 

bulunan konut sahipleri afetlerle mücadele edebilecek veya etkilerini azaltabilecek 

önlemleri alabilecek gelire sahip değillerdir. Dolayısıyla, bu gelirlerini çevrelerinde 

bulunan kaynaklara yönlendirme ve afete karşı direnç kazanma kapasiteleri 

bulunmamaktadır. Aynı şekilde bu gelirleri sebebiyle, afet sonrasında, konutlarında 
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gerekli onarımları yapma veya ağır hasar almış konutlarını yeniden yapma 

kapasiteleri de yoktur. 

Bunun yanında, toplumdan soyutlanmış, sosyokültürel ve ekonomik olarak izole 

edilmiş ve marjinalleşmiş etnik gruplarda etkilenebilirlik kavramı içerisinde bir 

faktör olarak yer alabilir. Dolayısıyla, etnik ve etkilenebilirlik kavramları arasında da 

bağlantı kurulabilir (Bolin ve Stanford, 1998).  

Gustavo Wilches-Chaux (1992) etkilenebilirlik kavramını çeşitli başlıklar altında 

toplayarak bir sınıflandırmaya gitmiştir. Wilches-Chaux‟e göre etkilenebilirlik son 

derece karmaşık ve dinamik bir sistem olarak görülmelidir. Dolayısıyla bu kavrama 

11 (on bir) farklı görüş açısından bakmakta bir sakınca yoktur. Tüm bunlar 

birbirleriyle ilişkili ve tek bir kompleks sistemi oluşturmaktadır. Bu görüş açıları,  

 Doğal Etkilenebilirlik (Natural Vulnerability), 

 Fiziksel Etkilenebilirlik (Physical Vulnerability), 

 Ekonomik Etkilenebilirlik (Economic Vulnerability), 

 Sosyal Etkilenebilirlik (Social Vulnerability), 

 Politik Etkilenebilirlik (Political Vulnerability), 

 Teknik Etkilenebilirlik (Technical Vulnerability), 

 İdeolojik Etkilenebilirlik (Ideological Vulnerability), 

 Kültürel Etkilenebilirlik (Cultural Vulnerability), 

 Eğitimsel Etkilenebilirlik (Educative Vulnerability), 

 Ekolojik Etkilenebilirlik (Ecological Vulnerability), 

 Kurumsal (Derneksel) Etkilenebilirlik (Institutional Vulnerability) olarak 

sıralanabilir. 

 Doğal Etkilenebilirlik (Natural Vulnerability) 

Doğadaki her canlıda olduğu gibi insanoğlu da yaşadığı sürece pek çok açıdan 

doğanın etkilerine maruz kalabilmektedir. Aslında canlılar ekosistem içerisinde 

sıcaklığın, nemin, atmosferde ki yoğunluk ve birleşimin, çevresel radyasyonun v.b. 

oluşturduğu dar bir spektrum içinde yaşamaktadır. Ekosistem içerisinde, çeşitliliğin 

olması adaptasyon yeteneğinin daha fazla olması ve bu nedenden de çevresel 

değişikliklerden daha az etkilenme demektir. Ekosistemdeki değişikliklerden daha az 

etkilenenlerde ona en çok adapte olan güçlü toplumlar olacaktır. 
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 Fiziksel Etkilenebilirlik (Physical Vulnerability) 

Daha çok, insan yerleşimlerinin bulunduğu afet bölgelerinin yapısı ile ilgilidir; 

örneğin, aktif volkanların çevresi, sismik fayların üstü, toprak kayması olabilecek 

alanlar veya taşkın yaşanabilecek dere yataklarının kıyıları sayılabilir.  

Örneğin sarsıntılara veya depremlere dayanamayan bir çevre yeterli fiziksel 

strüktürlerin olmamasını gösterir. Bu gerçekte bizi üç noktaya ulaştırır; bina 

bilgisinin eksik oluşu (teknik etkilenebilirlik -technical vulnerability), bu konuda 

eğitimin olmayışı (eğitimsel etkilenebilirlik -educative vulnerability), veya dayanıklı 

strüktürler için gerekli olan finansın olmayışı (ekonomik etkilenebilirlik -economic 

vulnerability). 

Genelde bölgesel etkilenebilirlik ekonomik sebeplerle oldukça yakından ilişkilidir; 

insanlar aktif volkanların çevresinde yaşamayı seçer çünkü verimli topraklar bulurlar 

ve buna bağlı olarak yüksek gelir elde etmek isterler; veya heyelan ya da sel baskını 

olabilecek alanlarda otururlar çünkü en ucuz toprak sahibi olmak buralarda 

gerçekleşmektedir. 

 Ekonomik Etkilenebilirlik (Economic Vulnerability) 

Etkilenebilirliğin temelinde ekonomi vardır diyebiliriz. Çok iyi bilinen bir gerçek şu 

ki, daha öncede bahsettiğimiz üzere, düşük gelir grupları ile kırılabilirlik arasında 

doğrudan bir ilişki vardır. 

Bir örnek vermek gerekirse, kuru havanın hakim olduğu zamanlarda Güney-Batı 

Kolombiya‟da yaşamlarını tarım ve bahçecilik ile sağlayan insanlar için 

yağmursuzluk bir afete dönüşmektedir.  

 Sosyal Etkilenebilirlik (Social Vulnerability) 

Bu bir gerçekliğe işaret etmektedir, eğer bir toplumun sosyal ağları, ilişkileri güçlü 

ise, afetten daha az etkilenir ve afet sonrası daha hızlı iyileştirme imkanı bulur. Eğer 

toplumdaki sosyal organizasyonlar sağlam temelli ve temsil edilebilirse ve güçlü, 

örnek liderlikler varsa, toplum için içsel ve dışsal afetlerle yüzleşmek ve bunlara 

karşı kendilerini başarıyla geliştirmek çok daha mümkün olabilmektedir.  

 Politik Etkilenebilirlik (Political Vulnerability) 

Burada aslında kastedilen, bir toplumun otonomisinin kendisini ilgilendiren 

konularda karar verme mekanizmalarında ne kadar rol ve söz sahibi olmasının 
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getirdiği kırılabilirliktir. Dolayısıyla son derece yüksek bir oranda merkezileşmiş 

yönetimlerin çevreleri kırılabilir topluluklarla çevrilidir. 

Bu noktada ironik bir yaklaşımla, politik kırılabilirliği, güçsüz bir topluluğun diğer 

topluluklar ve merkezi yönetim için problem teşkil etmesi olarak yorumlayabiliriz. 

 Teknik Etkilenebilirlik (Technical Vulnerability) 

Daha öncede belirtildiği üzere burada bahsedilen, toplumu risklerden korumak veya 

risk azaltmak için alınacak önlemlerin teknik bilgi ve düzenlemelerinin eksikliğidir. 

Sismik dayanımlı Strüktürler (Deprem için), sulama (seller için) ve erken uyarı 

sistemleri (volkanik patlamalar için) bu riskleri azaltmanın bazı yollarıdır. 

 İdeolojik Etkilenebilirlik (Ideological Vulnerability) 

Toplumların ve bu toplumların bireylerinin dünya görüşleri onları, belirtilen riskler 

karşısında durmada zayıf veya güçlü olmaları konusunda etkilemekte ve belirleyici 

olmaktadır. Örneğin doğal afetlerin Allah tarafından olduğuna inanan ve yapılacak 

hiçbir şeyin olmadığını düşünen toplumlar, bu afetlerin gerçek nedenlerini bilen 

toplumlara göre daha fazla etkilenebilirdirler. İdeolojiler afetlerden korunmada veya 

onları daha kötü-zarar verici hale getirmede çok şeyler yapabilirler. 

 Kültürel Etkilenebilirlik (Cultural Vulnerability) 

Kültürel etkilenebilirlik, bir topluma verilen yönetici değerler (sosyal, kültürel, 

geleneksel, ahlaki v.b. gibi), sosyal örnekler, yönetim yapıları gibi bir çok özellikle 

ilgilidir. Dayanışmanın tüm toplum içinde paylaşıldığı bir topluluğun, dayanışmanın 

hiç bilinmediği bir topluluğa göre riske veya afete karşı direnmesi çok farklıdır. Aynı 

şekilde, sadece erkekler tarafından yönetilen bir topluluğa göre, kadınların ve 

çocuklarında bir şansa sahip olduğu topluluklar daha dirençlidir. 

 Eğitimsel Etkilenebilirlik (Educative Vulnerability) 

Gelişmekte olan ülkelerin eğitim sistemlerinde, toplumun bireylerini gerçek dünyaya 

hazırlamakta zayıflıklar, eksiklikler bulunmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden 

birisi de, bu ülkelerin gelişmiş ülkelerin sistemlerini aynen almaları veya aynen 

üretmeleridir. Böylece toplumun yerini yabancı örneklerin aldığı kaybolan 

geleneksel toplum bilgileri bir kimlik krizine ve büyüyen bir etkilenebilirliğe 

gitmektedir. 
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 Ekolojik Etkilenebilirlik (Ecological Vulnerability) 

Kırılabilir ekosistemler veya eş anlamlısı, toplumlar için yüksek riskli ekosistemler, 

o toplumları ya direkt olarak kötü biçimde etkilerler veya dolaylı yoldan kötü 

etkilerler. Örneğin alçak kesimlerdeki seller daha çok yüksek kesimlerdeki 

ormanların yok edilmesinden kaynaklanır. Ya da bazı tropikal bölgelerde, sahil 

kesimlerindeki ormanların yok edilmesi büyük dalgaların ve “tsunamilerin” bölgeye 

olan etkilenebilirlik etkisini arttırmaktadır. Tropikal ormanların yok edilmesi, 

dünyanın başka bölgelerinde de sorunlara yol açmaktadır. Ormanların yok edilmesi, 

atmosferin kirletilmesi ve ozon tabakasının tahribi, sera etkisini arttırmakta ve insan 

sağlığını tehdit eden zararlı ışınların yeryüzüne etkisini çoğaltarak insanların 

radyasyona maruz kalabilme ihtimalini fazlalaştırmaktadır. 

 Kurumsal Etkilenebilirlik (Institutional Vulnerability) 

“Çok özel bir klüpte çıkan yangına itfaiyecilerin gelmesine rağmen, kulüp tamamen 

yanmıştır çünkü itfaiyeciler kulübe üye olmadıkları için içeri alınmamıştır.” 

Elbette çok ironik bir hikayedir. Ancak bir çok ülkede kanunlar, bürokrasi ve formal 

prosedürler o kadar ağırdır ki beklenmeyen bir durum karşısında hatta beklenen bir 

durum karşısında bile bir önlem almak veya hızlı hareket edebilmek imkansız hale 

gelebilmektedir. 

Etkilenebilirlik kavramı sadece herhangi bir afet öncesi etkin olmamakta, aynı 

şekilde yaşanan afetler sonrası da ortaya çıkabilmektedir. Bundan sonraki örneklerde 

de görülebileceği gibi, afet sonrası rehabilitasyon sürecinde başarılı olamayan 

toplumlar yaşadıkları afetin ikincil etkilerine maruz kalabilmekte (psikolojik 

travmalar, ekonomik sorunlar ve yeni çevrelerine uyumsuzluk gibi) ve bu faktörlerin 

altında etkilenebilirlikleri sürmektedir. Yeni çevrelerine uyum sağlayamamak belki 

de sonraki afetlere de zemin hazırlayabilen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Dolayısıyla, bu tip toplulukların hassas özellikleri her an kırılabilir bir noktada 

durmaktadır. 

3.2.3.  Afet Sonrası Konut Politikası Üzerine: Hong Kong Modeli 

Hong Kong‟un modern konut öyküsü 1949‟da Çin‟den bağımsızlığı ile 

başlamaktadır. Bugünkü durumun oluşmasına, bu tarihten sonra Çin‟den göç eden 

büyük sayıda sığınmacılar sebep olmuştur. İngiliz kolonisi olan Hong Kong‟a gelen 
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göçmenlerin büyük çoğunluğu boş buldukları uygun alanlara gecekondu kurarak 

yerleşmekten başka çare bulamamışlardır. Bu bir araya gelmiş insan toplulukları, 

eğimli araziler üzerine etraftan topladıkları hurda ve ağaç parçaları ile inşa ettikleri 

derme çatma kulübelerde çok güvensiz ortamlarda barınmışlardır. 1953 yılının Noel 

Günü‟nde “Shek Kip Nei” bölgesindeki bir gecekondu yerleşiminde çıkan yangın 

sonucunda bir anda 53.000 insan evsiz kalmıştır (Chan, 1999). 

Hong Kong hükümeti bunun üzerine harekete geçerek altı ay içerisinde bu insanları 

“geçici barınaklara” yerleştirmiştir. Bu da Hong Kong Kamu Konut Programı‟nın 

başlangıcı olmuştur (Chan, 1999). Hızlı bir inşaat sürecine giren ülkede çok sayıda 

yüksek katlı bina inşa edilmiştir. Coğrafyanın el verişi ölçeğinde yoğun bir 

yapılaşmaya gidilmiştir. Ancak bu yoğun ve yüksek katlı yapılaşmanın getirdiği 

rahatsızlıklar ve riskler konusunda da ayrıca bir araştırma gerekmektedir. Bu noktada 

önemli olan hükümetin konut ihtiyacı sorununa yaklaşımlarıdır. 1965‟te 1 milyon 

insan kamu konutlarında kirada oturmaktadır. 1976‟da ise yardım (kredi) ile konut 

satın alma (Konut Sahipliği Taslağı olarak adlandırılan) planı başlamıştır. 

Günümüzde 3 milyondan fazla insan 675.000 kiralık ünitede ve 200.000 kendilerine 

ait konutta (dairede) yaşamakta ve bunu Hong Kong Özel İdari Bölge Hükümeti 

(Hong Kong Special Administrative Region Government – HKSAR)„ne borçlu 

olduklarını düşünmektedirler (Chan, 1999). 

Halen daha konut üretimine devam eden Hong Kong Konut Otoritesi (Hong Kong 

Housing Authority) her bir ünitesi her 13 dakikada bir bitirilmek üzere çok sıkı bir 

program izlemekte ve 1997-98‟deki politik hedefleri olarak da önümüzdeki 10 yıl 

içerisinde konut sahipliği oranını %70‟e ulaştırmak istemektedirler. Bu oranı da 

A.B.D.‟deki %68 oranı ile mukayese etmektedirler (Chan, 1999). 

Her ne kadar hükümeti, yeni konutlar yapmaya iten motivasyon “Shek Ki Mei” 

afetinin getirdiği acil barınma ihtiyacı olsa da, asıl teşviki yapan Hong Kong‟un çok 

fazla göç almasıdır. Bununla birlikte daha önce yapılmış olan ve fakir insanların 

oturduğu konutlar ise standart olarak geride kalmakta ve kötüleşmektedir. 

Dolayısıyla da bu konutların fiziksel ihtiyaçları ve buna bağlı olarak da insanların 

fiziksel ve sosyal ihtiyaçları sürekli olarak değişmektedir. Şehirlerin, sosyal, kültürel 

ve ekonomik açıdan gelişimi içinde tüm bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır 

(Chan, 1999). 
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ġekil 3.5.  Hong Kong için bir model – Konut Kooperatifleri (Chan, 1999) 

 

Konut üretiminin ve konut sahipliğinin arttırılması için yapılacak projelere bir öneri 

olarak Freeman Chan tarafından “Konut Kooperatifleri” önerisi getirilmektedir 

(Şekil 3.5). Ancak bu kooperatifler bildiğimiz anlamdaki kooperatif düşüncesiyle 

oluşturulmayacak, bir politik ve sosyal birliktelik olarak düşünülmektedir. 

Hedeflenen ise halkın karar verme ve uygulama safhalarına doğrudan katılımıdır. 

Kooperatifler sadece konut yapmakla sorumlu olmayacaklar, iş merkezleri, alışveriş 

merkezleri ve diğer tüm ihtiyaçların organizasyon ve projelendirmesinde görev 

alacaklardır. Aslında bir anlamda şehrin planlamasına katılacaklar ve şehri parça 

parça bölgeler olarak görmek yerine bütün olarak ele almayı ve yapılacak olan her 

yeni sisteminde bu şehrin bir parçası olmasına çalışacaklardır. Bu kurulacak 

kooperatifler, sivil toplumun birlikte bir şeyler üretmesini ve çalışmasını motive 

edecek yapıda oluşan politik birliktelikler olacaktır. Gerektiğinde şehre katılacak 

yeni birimlerin oluşturulmasında tüm kooperatifler bir araya gelecek ve ortak 

çalışmalar düzenleyeceklerdir. 

Politik karar aşamalarında böyle bir birliktelik her ne kadar zor görünse de, yapılan 

tespitlerde, konut ihtiyacının karşılanması çalışmalarında en önemli problem, karar 

verme aşamasında yaşanan koordinasyonsuzluk ve kullanıcı katılımının olmaması 

olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla halkın da kabul edeceği ve katılımının olduğu bir 
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politika üretilememesinden yakınılmıştır. Bu tip bir organizasyon gelişmekte olan 

ülkeler için sadece şehir ölçeğinde değil, kırsal alan ölçeğinde de bir fayda 

sağlayabilecek, bir model oluşturabilecek niteliktedir. 

Özellikle ülkemizde, planlama sürecindeki bu sorunlara baktığımızda Tekeli 

(2002)‟nin tespiti koordinasyonsuzluk sorununu gözler önüne sermektedir. Özellikle 

1963 yılından sonra yani ilk beş yıllık kalkınma planı hazırlanıp uygulamaya 

konduktan sonra, şehir planlamasında ve konut edindirme politikalarında Devlet 

Planlama Teşkilatı (DPT) ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB) arasında yaşanan 

koordinasyonsuzluk konuyu çok iyi özetlemektedir. Tekeli; “DPT bir yandan kendi 

iç çatışmalarını yaşarken, öte yandan  BİB ile, özellikle de bu bakanlığın Bölge 

Planlama Dairesi ile sürekli bir gerilim içindeydi. BİB, DPT öncesinde kurulmuştu 

ve Türkiye‟de ilk kez bölge planlama yetkileri ile donatılmıştı. Bu gelişme 

Türkiye‟nin yaşadığı hızlı kentleşme deneyiminden sonra sorunların kent düzeyinde 

çözülemeyeceğini kavraması ve bölge planını gerekli görmeye başlaması dolayısıyla 

olmuştu. Ama DPT kurulurken de bölgeler arası dengesizlik sorunlarına da çözüm 

bulmak istenildiğinden bu teşkilatta bölge planlama yetkileri ile donatılmıştı. Aslında 

her iki teşkilata da farklı noktalardan çıkılarak bölge planı yapma yetkileriyle 

verilmişti. Ama ikisi arasında iyi bir iş bölümü yaratılamıyordu. O yıllarda DPT‟nin 

toplumda ki yüksek prestiji de bu iş bölümünün oluşmasını zorlaştırıyordu. Bölge 

planlarının ekonomik ve sosyal yönünün DPT‟ce, fiziki planlama yönünün BİB‟ce 

yürütülmesi esası üzerinden yapılmaya çalışılan iş bölümleri pratikte işlememişti. Bu 

çelişkinin çözülememesi ve devlet planının hazırlanmasında izlenen aşamalar halinde 

plan yaklaşımı da bölge planlarının uygulanmasına elverişsiz bir ortam yaratıyordu. 

1968 yılına kadar yapılan Zonguldak, Doğu Marmara, Antalya ve Çukurova Bölge 

Planları uygulamada başarılı olamamış bulunuyordu” (Tekeli, 2002). 

Tekeli, aynı zamanda bu görüş ayrılığının konut ve mekan ölçeğinde de sürdüğünü 

ve kullanıcı-mekan ilişkisinin göz ardı edilişini anlatırken, günümüzde de yaşanan en 

önemli sorunlardan birisine de işaret etmektedir; “BİB‟de ki bölge plancıları yurt 

dışındaki eğitimleri sırasında kalkınma, mekan ve planlama kavramlarının iç 

ilişkilerinin farkına varmışlardı. Oysa DPT‟de büyük ölçüde hakim olan ekonomik 

planlama paradigmaları içinde mekan boyutu görmezden geliniyordu. Bu nedenle 

BİB‟de ki plancılar DPT‟nin hazırladığı planları mekan boyutunun ihmal edilmiş 

olması açısından eleştiriyorlardı. Onlar, mekan boyutunun ihmal edilmiş olmasını 
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salt bir teknik sorun olarak görmüyorlar, ayrıca bunun çok önemli sosyal sonuçları 

olduğunu da düşünüyorlardı. Böyle bir plan anlayışı içerisinde bölgesel eşitsizlik 

sorunları ihmal ediliyor, bu konuda yapılacaklar siyasal nedenlerle ödenen paha 

olarak yorumlanıyordu. Bu nedenle planda mekan boyutunun ihmal edilmemesini 

savunmak bir sosyal duyarlılık sorunu haline geliyordu.” 

Gerek şehir bölgelerinde, gerekse de kırsal alanlarda afet sonrası konut ihtiyacının 

karşılanmasında kooperatif örnekleri gibi birliktelikler kurulabilir. Ancak bu 

birlikteliklerin içerisinde yer alan kullanıcıların veya afetzedelerin kendi konutlarının 

planlama ve inşaat aşamalarında mutlaka aktif rol almaları gerekmektedir. 

Dolayısıyla, bu kişiler hem yeni konut alanlarının yapılış sürecini yakından 

gözlemlemiş olabilecek hem de yeni çevrelerine uyum sürecine planlama 

aşamasından itibaren başlama imkanı elde edebileceklerdir. 

3.2.4.  Ermenistan Cumhuriyeti’nde Deprem Bölgesi Ġçin Yeni Bir Konut  

Stratejisi 

2001 yılında halen daha, 1988 tarihinde Sovyet Ermenistan‟ını şiddetli bir şekilde 

etkileyen depremden kalan 15 bin evsiz aile bulunmaktadır. Washington merkezli, 

şehircilik konuları üzerine çalışan bir kurum olan Şehircilik Enstitüsü (Urban 

Institute – UI), Moskova Şehir Ekonomileri Enstitüsü ve Erivan Ermenistan 

Amerikan Üniversitesi‟nin de desteği ile Ermenistan Hükümeti için “Deprem 

Bölgeleri İçin Yeni Konut Stratejisi” hazırlamışlardır. Hedeflenen amaç, mevcut 

orijinal şehir merkezlerini bozmadan (koruyarak), afet sonrası evsiz kalanlar için 

kalıcı konut yapılmasını güçlendirmektir. Stratejinin temel prensibi, yeni inşaatlara 

alternatifler sunmaktır. 1989 tarihinde yani depremden bir yıl sonra, Moskova 

tarafından yeni şehirlerin inşaatına başlanmıştır. Ancak bu büyük projeler daha 

sonraları ekonomik gerçeklikler sebebiyle ya bekletilmiş veya vazgeçilmiştir. 

Hükümetin yeni stratejisi ise, Şehircilik Enstitüsü tarafından oluşturulan ve Dünya 

Bankası‟nın da desteklediği (1998 – 1999), tüketici yönlü veya gereksinme yönlü bir 

politika sürdürerek yeniden yapılanan şehirleri desteklemek ve bunu yaparken de 

aynı zamanda yeniden konut verilecek olanların durumlarının elverişliliğinin de göz 

önünde bulundurulmasının önemini gözetmektir (Anlian, 2001). 
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Çözümleri “3 R” adı altında sistematikleştirmek mümkün olmuştur (Anlian, 2001). 

Bunlar; 

 Paylaştırma (Redistirubition) (piyasa ekonomisi içerisinde gönüllü olarak), 

 Güçlendirme (Reinforcement) (Hasar görmüş kullanılmayan çok birimli binaların 

güçlendirilmesi ), 

 Yenileme (Renovation) (Kent dışı ve kırsal alanlardaki özel müstakil konutların 

yenilenmesi) olarak sıralanabilmektedir. 

Bu konuyla ilgili olarak Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) 

Şehircilik Enstitüsü ile 20 milyon USD üzerinden iki yıllık bir kontrat imzalamıştır. 

Bu parayı yeni Ermenistan Deprem Bölgesi İyileştirme Programında kullanılmak 

üzere tahsis etmiştir. Bu para “2 R” bileşeninde kullanılacaktır (Anlian, 2001); 

bunlar, 

 Paylaştırma (Konut belgeleri kullanılarak), 

 Yenileme (konut destekleme ödenekleri ile) olarak ifade edilmektedir. 

Konut belgelerinin kullanımı USAID Gyumri – Ermenistan‟da ki yeni ve başarılı bir 

program uygulamalarına dayanmaktadır. Bu program sayesinde , bölgedeki evsiz 300 

aile çok kısa zaman içerisinde yeniden konut sahibi olabilmişlerdir. Bu konutların 

maliyeti ise aile başına 3300 USD  olmuş ki bu yeni bir inşaatın maliyeti ile 

karşılaştırıldığında (15000 USD) oldukça düşük bir rakam oluşturmaktadır. 

Ermenistan hükümeti ise Kaliforniya Lincy Vakfı‟nın yardımlarıyla daha çok 

projenin diğer “R” si olan Güçlendirme (Reinforcement) (hasarlı boş konut 

binalarının) kısmı üzerine yoğunlaşmaktadır (Anlian, 2001). 

“3 R” stratejisi çok dikkatli bir şekilde 3 program bileşeni ile dengelenerek yerine 

getirilmekte veya bütünlenmektedir (Anlian, 2001). Bu bileşenler; 

 Fiziksel Planlama Stratejisi Bileşeni (The Physical Planning Strategy 

Component) 

Bu bağlamda, şehrin eskimiş bölgelerinde alansal ve birbirini takip eden şekilde 

yapılacak bir organizasyonla, bölgelerdeki geçici barakaları (kulübeleri) kaldırmak, 

aynı zamanda da güçlendirilmesi gereken binalar varsa, ki bunlar önceden tespit 

edilen belirli sayıdaki yapı olacaktır, bunları sağlamlaştırma ve yine ekonomik olarak 

yapılabiliyor ve sürdürülebiliyorsa yeni binalar inşa etmek olarak özetlenebilir. 
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İyileştirme çalışmaları için zaman içerisinde barakaların büyük bir kısmı kaldırılmış 

olacaktır. 

Bölgeler halinde  şehrin yenilenmesi çalışmalarında öncelikle başlanacak alanlar, 

dışarıdan yardım almadan gelişebilecek ve maksimum sayıda düşük maliyette konut 

ünitesinin üretilmesine olanak sağlayacak alanlar olması hedeflenmektedir. Aynı 

şekilde bu bölgelere ayrılacak kaynak içinde gelecek olan paranın paylaştırılması 

organizasyonu hükümetin ve bağış yapanların çok fazla sıkılmadan  

hazırlayabilecekleri bir yönetim programıyla yapılması öngörülmektedir. Her yıl 

seçilecek kalkınma bölgelerinin belirlenmesinde o yıl ayrılacak olan finans 

kaynakları belirleyici olacak, bu kaynaklar genel olarak; bütçeden ayrılan para, 

borçlanma yoluyla elde edilecek para ve bağışlar – yardımlar şeklinde 

sıralanabilmektedir (Anlian, 2001). 

 Sosyal Planlama Stratejisi Bileşeni (The Social Planning Strategy Component); 

Bu bileşende hükümete bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Hükümetin elindeki 

“bekleyen listeler” tüm topluluklar için birleştirilmeli veya standart olmalı ve aynı 

zamanda bu listelerin kendileri daha önce bahsedilen alternatifli seçim süreci için bir 

referans başvuru kaynağı olması gerektiği belirtilmiştir. Örneğin, coğrafi tabanlı 

seçim yapılması gibi. Kulübe ve diğer geçici barınaklarda yaşayan, yani sağlıksız 

ortamlarda barınan kişilerin karşısına iki temel durum çıkarılarak anlatılmaktadır; 

bunlardan ilki, sağlıksız ve uygun olmayan barınaklar depremle birlikte yok olmuştur 

ve konut edindirme yardımı veya bedeli asla bu kayıplar için devlet veya bağışçılar 

tarafından ödenmeyecektir. Bu şekilde standart sosyalist sistemin getirdiği 

“ayrıcalıklı kategoriler” de kaldırılmış olacaktır. Aslında burada yapılmak istenen, 

halka daha sağlıklı ve modern konutlar sunmak ve sağlıklı şehir planlamaları 

gerçekleştirmektir. 

 Finanssal – Ekonomik Planlama Stratejisi Bileşeni (The Financial/Economic 

Planning Strategy Component); 

Bu stratejide, belirlenen uygun hak sahiplerine “konut satın alma sertifikası” 

(Housing Purchase Certificate - HPC) adında bir belge verme şansı sağlamaktadır. 

Bu belge ile (HPC), kişiler piyasada bulunan mevcut sağlam konutlardan kalıcı konut 

edinebilme hakkına sahip olmaktadırlar. Bu sayede, evsiz kalan kişiler tarafından 
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kullanılan bazı toplum aktivite merkezleri de (müzeler, okullar gibi) bağımsızlığına 

kavuşmuş olmaktadır. 

HPC‟nin 2001 yılında da devam etmekte olan piyasa fizibilite çalışmalarına göre ya 

daha çok veya daha az konut yapılacak veya tamamlanacaktır. Henüz inşaatı 

bitirilememiş pek çok konut bulunmaktadır. Bu şekilde sertifikaların kullanımı geçişi 

aynı zamanda “politik sübap” olarak da düzenlenebilecektir; HPC sayesinde 

afetzedeler çok kısa sürede konut sahibi olabilecekler ve aynı zamanda da eldeki 

mevcut kaynakların inşaatı süren konutların tamamlanmasında kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Bu şekilde hedeflenen ise, öncelikle mevcut stokları eritebilmektir; 

bunun içinde yeniden dağıtma (redistributing) ile piyasa içerisine bırakma; ve/veya 

hızlı bir şekilde ihtiyacı karşılayacak ek üniteler sağlama olarak düşünülmektedir. 

Bunu yaparken de hasar görmüş ve onarımla kullanılabilecek bir takım binaları 

sağlamlaştırma (reinforcement), kırsal alanlarla dış mahallelerde yeni maliyetler 

getirecek inşaatlara başlamadan önce konut güçlendirme için borçlanma ve bağışlar 

ile onarımlar (renovations) yapmak hedeflenmektedir. 

USAID‟in yeni programı aynı zamanda finanssal yatırımı teşvik etmek için önemli 

bir takım şehir planlama ve ekonomik kalkınma bileşenlerini de içermektedir. Bu 

konuyla ilgili teknik destek UI (Urban Institute) – Şehircilik Enstitüsü‟nün 

yönetiminde 3 temel şekilde olacaktır (Anlian, 2001). Bunları; 

(1). Deprem bölgesinin (Earthquake Zone – EQZ) yeniden yapılanması ve şehirsel 

kalkınma planlaması için genel destek, 

(2). Konut belgeleri ve bağışlarının bütünleşmesini desteklemek için, özel 

incelemeler, belirlemeler ve fizibilite çalışmaları, 

(3). Ekonomik yeniden yapılanma için yardımcı olabilecek potansiyel programları 

yakalama şeklinde sıralamak mümkün olmaktadır. 

Şehircilik Enstitüsü‟nün (UI) Deprem Bölgesi (EQZ) için planlama düşünceleri 

oluşturan çabalara verdiği destek “geleneksel Sovyet mastır planlama 

tekniklerinden” ayrılma ve  modern planlama kavramlarını benimseme amacındadır.  

Bunlar da piyasa ekonomisi yönlü halk katılımı olan bir sistemdir. Enstitünün 

misyonu da zaten bunu gerçekleştirmektir. Yeniden kalkınma stratejilerinin 

dayandığı gerçekçi getiriler ise; artacağı düşünülen özel sektör yatırımları, büyüyen 

ekonomik aktivite ve yeniden yapılanma maliyetini destekleyecek iş ve konut 
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sahiplerinin gücüdür. Özel sektördeki destek sahipleri ve toplum üzerinde, yapıcı ve 

çekici bir konsensüs sağlamak, planlama sürecinin temelini demokratik prensipler 

üzerine oturtacaktır (Anlian, 2001). 

Bu yeni girişim (Geniş Kapsamlı Afet Yeniden Yapılanma Planlaması) aynı 

zamanda uzun süreli ve sağlam efor gerektiren şehircilik mastır planlarının 

güncellenmesi ile paralellik gösterebilecektir. UI‟nın bu iki çaba arasındaki 

bağlantıları kurabilecek seçenekleri de inceleyerek USAID‟in Yerel Yönetim 

Programı ile Dünya Bankası ve diğer kuruluşların hazırladıkları çalışmaları da “Afet 

Korunumu” çerçevesinde buluşturacak ortak planlamalar yapmaya çalışacaktır.  

Deprem Bölgesi Yeniden Yapılanma Programının (EQZ  Recovery Program) 

amaçladığı ise tüm kaynakları çekerek bir havuz oluşturmaktır. Bunun nasıl bir 

çalışma olacağı ise şu şekilde ifade edilmektedir; bilgi bankaları kurarak, tüm bilgi 

tabanlı araştırmalar, istatiksel veriler, alan çalışmaları sonuçları ve diğer planlama 

bilgilerini birleştirmek, ve tüm bunlarla en iyi stratejik planlamayı hazırlayarak 

halktan ve bağışçılardan gelen kaynakları en iyi şekilde yönetmek olarak 

özetlenebilir. 

Deprem Bölgesi Yeniden Yapılanma Programının (EQZ  Recovery Program) 

üstleneceği bir diğer özel çalışmada; planlama sürecinin ve program kaynaklarının 

EQZ‟nin konut ihtiyacına göre nasıl yürütüldüğünü veya ilerlediğini kontrol eden bir 

istatiksel çatı hazırlamaktır. Bir başka hedefi ise Konut sertifikaları ve Konut 

Destekleme Bağışlarının sebep olacağı harcamaların desteği ile yeni iş imkanları 

yaratılması, küçük ve orta ölçekli işlerin genişlemesi ve sağlamlaşan bir ekonomik 

kalkınma için belirleyici ve uygulayıcı olmaktır. Ayrıca UI; özel sektörün, bir kısım 

emlak kalkınma sektörünün, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün gerçek 

kapasitesini de ortaya çıkarabilecektir. Aynı zamanda da bu sektörün iş planı 

hazırlanmasında ihtiyaç duyduğu teknik destek ve eğitim ihtiyacını da 

belirleyebilecektir. Bunun ardından da  UI‟nın kuracağı “Ekonomik Kalkınma 

Kaynak Merkezi”  (Economic Development Resource Center) yerel firmalara ve 

işadamlarına, yeni iş kaynakları ve inşaat alanları bulmada bilgilendirme desteği 

sağlayacaktır. Ayrıca UI yeni kurulacak olan ve mevcut firmalara bir takım orta ve 

küçük ölçekli girişimciler ve diğer programlardan destekler ve krediler bulmaya 

çalışacaktır. 
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Konut belgeleri ve bağışlar ile kişisel birikimlerin bir araya getirilmesi sonucunda 

ülke ekonomisi içerisinde eritilebilecek bir finans kaynağı sağlanmış olacaktır. Bu 

işbirliği ve çalışmalar sayesinde de önümüzdeki üç yıl içerisinde Ermenistan‟ın 

kuzey bölgelerinde iyileştirme büyük ölçüde yoluna girmiş olacaktır (Anlian, 2001). 

Ermenistan örneğinde daha çok ekonomik tabanlı çözümler veya politikalar 

üretilmesi düşünülmektedir. Ancak, önemli bir nokta, bu politikaların üretilmesinde 

görev alan kuruluşların üniversiteler ve çeşitli enstitüler olması çalışmaların temelini 

bilimsel kaynaklara dayandırmaktadır. Buda olumlu ve başarılı sonuçlar 

doğurabilecektir. Bunun yanında, yeniden planlama ve uygulama çalışmalarına yerel 

halkın katılımı ve yerel işgücünün desteklenmesi yörenin ekonomik kaynaklarını 

koruması ve geliştirmesine açısından önemli faydalar sağlayacaktır. Ancak en az 

bunun kadar önemli olan, kendi konutlarının yapımında aktif olarak roller üstlenecek 

yerel halk bu tasarımlara kendi sosyokültürel değerlerinden bir şeyler katabilme 

imkanı elde edebileceklerdir.  

Daha öncede bahsettiğimiz gibi, planlama yapan otorite ve kuruluşlarla kullanıcılar 

arasında sağlanabilecek doğrudan bir koordinasyon, bu tip projelerin başarısını 

olumlu yönde etkileyecektir. 

3.2.5.  Namu Siklonu ve Sonrasında Yapılan Kalıcı Konut  ÇalıĢmaları 

1986 Mayıs‟ı ortalarında Solomon Adaları “Namu” tropikal siklonunun etkisinde 

kalmıştır (Şekil 3.6). Özellikle halkın büyük çoğunluğu kırsal alanlarda yaşadığı için 

ve bu toplulukların, konutlarının inşalarında böyle bir afete karşı hazırlıksız 

yakalanmaları sebebiyle siklonun etkisi büyük olmuştur. 10.000‟e yakın ev yıkılmış, 

30.000 ev de hasar görmüştür (Referans: Ulusal Felaket Konseyi – “Natural Disaster 

Council, Solomon Islands” belgelerinden alınmıştır). Özellikle sahil şeridinde ve 

Guadalcanal‟ın alçak bölgelerinde meydana gelen sellerde başta olmak üzere ülke 

genelinde 100‟den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Siklonun, şehirsel alanların 

üzerinden direkt olarak geçmemesi sebebiyle, bu bölgeler daha az etkilenmiş veya 

hiç etkilenmemiştir. Örneğin, siklonun başkent Honiara‟nın 60 km uzağından 

geçmesi bu bölgedeki hasarın çok büyük olmamasının en önemli nedenidir (Boyle, 

1992). 
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ġekil 3.6. Solomon Adaları - RI World Guide - Solomon Islands, web site, 2001 

 

3.2.5.1.  Afet Sonrası Kurulacak Olan Model Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar (Kalıcı Konut  

Yapım Modeli) 

Siklonun hemen ertesine başlayan çalışmalarla, en kısa sürede geniş miktarlarda 

yiyecek, ilaç gibi yardımın ulaşması ve takip eden sürede de bazı barınak ve teknik 

bilgi yardımı yapılması sağlanmıştır. Bu çalışmalarda özellikle uluslararası 

organizasyonlar ve yabancı hükümetler ile birlikte yine uluslararası STK‟lar ve yerel 

örgütler işbirliği içinde çalışmışlardır (Boyle, 1992).  

Bu afet, ülkenin kurulduğu ve bağımsızlığına kavuştuğu 1978 tarihinden beri 

yaşadığı ilk en büyük doğal afet olup, aynı zamanda da yerel toplum içinde, konut 

inşasına yeniden bakış ve ilgili sorunlar üzerinde düşünmek içinde ilk ve en önemli 

şans olarak nitelenmektedir. 

Bu noktada, yeniden yapımı üstlenen hükümet ile ilgili olarak, Solomon Adaları 

Ulusal Afet Konseyi (Solomon Islands National Disaster Council) „den bahsetmek 

gerekmektedir. 

Konseyin izlediği politika; hükümetin ulusal bir programı olan “kırsal alanın yeniden 

yapımı” programını tavsiye etmek ve desteklemek yönünde olmuştur. Bu sebeple de, 

konsey,  düşük maliyetli inşa malzemelerini “Güney Pasifik Halkı Kurumu” (bir 

STK‟dır) bünyesinde organize etmiştir. Ayrıca bu konsey, yeniden yapım modeli ile 

ilgili birtakım söylemlere de cevap verme niteliğinde de çalışmaktadır. Bu söylemler 

ise, geleneksel tekniklerin yeniden yapımda yetersiz olduğu ve olacağı yönündedir. 



 54 

Bu söylemler genelde “Hybrid Technology” gibi bazı sivil inisiyatiflerce (STK) 

yapılmaktadır (Boyle, 1992). 

Hükümetle STK‟ların bu karşı fikirleri sebebiylede, uzunca bir süre hiçbir sivil 

organizasyon “yeniden yapım” çalışmalarına dahil edilmemiştir. 

3.2.5.2.  Afet Sonrası Yapılan ÇalıĢma ve Bulgular, Yeniden Yapım Ġçin 

GeliĢtirilecek Olan Modele Yönelik Hazırlıklar 

Solomon Adaları nüfusu geleneksel, göçebe bir toplum olup, geçim ekonomileri, 

çevrelerindeki kaynaklardan kolayca ulaşabilecekleri yiyecek, içecek, ilaç gibi 

malzemelerin teminine dayanmakta ve bir üretim ekonomileri bulunmamaktadır. 

Değiş-tokuş sistemi ise genel bir “geleneksel sistem” olarak sürmektedir. 

Toplulukların bulunduğu alanlar, mevcut yiyecek bahçeleri çevreleri olup, bu 

bahçeler varolduğu sürece buralarda konuşlanmakta ve yaşamaktadırlar (Boyle, 

1992). 

Geçtiğimiz yüzyıla kadar, yapılan binalar ve çevre ise yukarıda bahsedilen sebeple 

yaklaşık 10 yıllık periyotlar göz önünde bulundurularak ve en fazla bu kadar süre o 

bölgede kalacakları hesaplanarak oluşturulmaktadır. Bolluk içindeki kaynaklar ve 

insan gücü sebebiyle yeniden konutlar oluşturmak, eskileri tamirden veya kalıcı 

konut yapmaktan daha kolay gelmektedir (Boyle, 1992). 

Geçtiğimiz yüzyılda ise bu durum değişmeye başlamıştır çünkü nüfus hızla 

büyümekte (bu oran yıllık % 3,5 gibi) ve bununla birlikte eğitime, sağlık 

hizmetlerine, düzenli bir gelire (maaşa) olan istek artmaktadır. Kısacası yerel halkın 

göçebe toplumdan yerleşik topluma geçme isteği artmaktadır. Böylece, geleneksel 

değiş-tokuş (barter) sisteminin yerini alacak şekilde bir gelir sistemi istenmektedir. 

Gerçi halen daha bazı lojistik durumlar nedeniyle çok az da olsa bir takım insanlar 

değiş-tokuş sistemini sürdürmektedir (copra karşılığında balta ve bazı araç-

gereçlerin değiştirilmesi gibi) (Boyle, 1992). (copra; kurutulmuş hindistan cevizi 

çekirdeğidir ve yağından sabun yapılır) 

Geleneksel ilaçlar yerine, modern farmakolojiye olan istek ve ihtiyaç artmaktadır. 

Geleneksel yapım bunlar için uygun değildir, örneğin, yapraklardan yapılmış bir 

konut ticaret yeri veya dükkan olamaz çünkü pek çok güvenlik sorunu olacaktır. 

Aynı şekilde böyle bir konut, beton blokların veya çimentolu bir örtünün sağlayacağı 

hijyeni ve böcekten korunmayı da sağlayamaz. 
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Özellikle şehir bölgelerinde son 20 yılda ahşap karkas konut sistemi gibi yeni inşaat 

teknikleri gelişmiştir. Bu tekniklerin bir çoğu da yine kasaba topluluklarına 

ulaşmıştır. Ancak, bu sistemlerin genellikle, depremler ve siklonlar gibi doğal 

afetlere karşı yapıları sağlamlaştırabilecek tekniklerinin bir kısmı anlaşılarak 

gelmiştir. 

Lifli çimento ve çatı örtüleri gibi yeni malzemelerin kullanımı bu konutları “kalıcı” 

konutlar olarak yapmanın bir yolu olarak görülmektedir. Ama bir şeyi kalıcı 

yapmanın, kullanılan malzeme ile ilgili değil, kullanılan yol veya yöntem ile ilgili 

olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir. 

Sonuç olarak, Namu Siklonu‟nun yarattığı yıkım, doğal bir zayıflıktan, çaresizlikten 

olmamış, geleneksel yapım tekniklerinin savsaklanmasından ve bakımsızlığından ve 

de modern yapım metotlarının yerli yersiz olarak gerek modern malzemelerle, 

gerekse de geleneksel malzemelerle kullanılması sonucu olmuştur. 

Yukarıda anlatılan sonuçlara Boyle (1992) (mimar, Solomon Adaları)‟un çeşitli 

topluluklara ve köylere afet sonrası yaptığı gezilerden ve buralardaki 

incelemelerinden ulaşılmıştır. 

Boyle‟un diğer tespitleri ise; afet sonrasında konutlarda, geleneksel tekniklerin tam 

olarak uygulandığı, ahşap dikmelerin tavandan zemine kadar kesintisiz yapıldığı ve 

etkin bir desteklemenin olduğu (duvar, çatı gibi), üzüm kütükleriyle yapılmış 

bağlamaların gerçekleştirildiği yapıların daha iyi durumda olduğu gözlenmiştir. İyi 

durumda olmayan yapılar ise; yeterli desteklemenin olmadığı, duvarlarda-çatılarda 

ve temellerde yeterli devamlılığın olmadığı, ara bölmelerde çapraz bağlantılardan 

çok bölme yönünde yer alan bağlayıcıların olması ve tüm bunlara ek olarak, düşey 

yüklerin ağırlıklarının gereksiz ve fazla olması şeklinde ifade edilmektedir. Bunlarla 

birlikte, çevresel koşulların (topografya gibi) büyük ölçüde farklılaşmasının ve 

bitişik nizam yapıların birbirlerine göre dengesizliğinin de hasarda etken olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Yapı inşaatında geçicilikten kalıcılığa seyahat tek bir adımda yapılamayacaktır. Bu, 

büyük ölçüde, ekonomik büyüme ve teknik yeterlilikte artış ile birlikte kültürel 

devamlılığın kesilmeden sürdürülebilmesiyle olabilecektir. 

Değişimin derecesi ise, toplumun “değişim isteğine” ve buna vereceği “önceliğe” 

bağlı olacaktır (Boyle, 1992). 
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3.2.5.3.  Yeni OluĢturulacak Model Ġçin Finansman ve ĠĢ Gücü Temini, Bu  

Bağlamda Yapım Tekniklerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi 

Boyle yaptığı araştırmalar neticesinde bu konudaki görüşlerini şöyle açıklamaktadır; 

yapım tekniği seçimi, daha fazla kalıcı ve para tabanlı (cash-based) bir ekonomiye 

doğru hareketlenen bir baskının etkisindeki üç faktöre dayanmaktadır: Bu faktörler 

şu şekilde sıralanmaktadır, 

(1) Malzemenin Bulunabilirliği (Availability of Materials) 

Geleneksel kaynaklardaki malzemeler, bu mevcut kaynakları kullanan nüfusun 

büyümesi ile tehdit altındadır ve ayrıcada peşin para yerine geçen ürünlerin (kakao, 

copra gibi) değişmesinde de sorular çıkmaktadır (barter sorunları). 

(2) İnsan Gücünün Bulunabilirliği (Availability of Manpower) 

Ödenen paraların (maaş, ücret v.b. gibi) daha çekici gelmesi sebebiyle geleneksel 

yapıdaki bir çalışmanın yok olması söz konusudur. Topluluklar, hükümet için 

çalışarak maaş alabilecekleri bir iş bulabilmek için bölünmekte veya genellikle 

kasabalarından uzakta balıkçılık, madencilik ve kerestecilik gibi sektörlerde çalışarak 

toplumlarının korunması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

(3) İşi Finanse Etme Gücü (Ability to Finance the Work) 

Yerel halk için uzun dönemli borçlanma anlaşmaları kolaylık getirmemektedir. 

Çünkü, yerel halk tarafından günlük geçim kaynağı kullanılmakta, ani olarak elde 

edilen para, örneğin iyi bir üründen veya tarımsal kiradan gelen para üretimsel 

olmayan, bina yapımı gibi aktivitelerde kullanılmakta, üretime dönmemektedir. 

Dışarıdan gelen önemli inşaat malzemeleri bölgesel finansın genel gideri olarak, 

sadece makro-ekonomik planlamanın bir göstergesi haline geliyordu. Kişiler 

kendilerini kolaylıkla, derin bir finanssal sorunun içinde bulabiliyorlardı ve bu 

durumda da paraya çevrilecek ürünlerden elde edebilecekleri marjinal kazançları, 

ancak dünya market fiyatlarına bağlı kalabilmekteydi (örneğin copra ve kakaonun 

geçtiğimiz 10 yılda % 50 düşmesi gibi) ve kazançları borçlarını karşılayamayacaktı. 

Bunun sonucunda, finans sağlama zorlaşmakta, faiz oranları artmakta, geri ödeme 

periyodu azalmakta ve fiyatları düşürmek için çareler aranmaktaydı ki bu çarede 

genelde yapım standartlarını düşürmede bulunuyordu. 
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3.2.5.4.  ĠnĢaat GeliĢimi Ġçin Seçenekler; OluĢturulacak Modelde Kullanılması  

DüĢünülen Sistemler 

(1) Geleneksel Yapım 

Geleneksel malzemeleri (yöresel imkanlar ve doğadan elde edilen bitki, ağaç, 

yaprakları gibi) hızlı bir şekilde kullanarak duvar ve çatıları oluşturmak bir 

yöntemdir. “Loya” kamışı veya “Liana” bitkisi ile oluşturulmuş yapımlar, ülkedeki 

kırsal konutların çoğunu karakterize etmektedir. Banyo mekanı dışarıya, 

fundalıkların (çalılıkların) içine, ıssız, ayrı bir yere yapılmakta; pişirmede yine ayrı 

bir pişirme evinde yapılmaktadır. 

Geleneksel tekniklerin uygulanması ve tamamen insan gücüne dayalı olup, işi 

bitirmek için yeterli insan gücü olması önemlidir, bu da topluluğun çabasına bağlıdır. 

Zaten topluluğun tamamı geleneksel genel kuralları içerisinde,  aynı aileden veya 

oymaktandır. Yapım maliyetleri neredeyse sıfırdır. 

Nesiller arasında bu yetenekler ve bilgi birikimi taşınır. Bu nedenle eğer bu bilgi ve 

yetenekler aşağıdaki gibi korunabilirse başarı elde edilebileceği düşünülmektedir; 

bunlar 

 kayıt tutmak (geleneğin yazınsal ve/veya görsel olarak kaydedilmesi), 

 toplumun realisttik ihtiyaçlarını tartışmak, 

 sonraki çalışmalara da ışık tutacak bir “veritabanı” hazırlamak, 

 bu geleneklerin değerini korumak ve böylece daha büyük, gelişmiş yapım 

teknikleri için izin vermek şeklinde sıralanabilmektedir. 

(2) Melez Yapım: Eski ve Yeninin Karışımı 

Bu tip yapıma yerel dilde “pijin” olarak adlandırılmaktadır; geleneksel yapım 

sisteminin, daha çok kalıcı malzemeler kullanılarak birleştirilmesiyle yapılır. 

Tekniklerin ve malzemelerin karıştırılması bazen yapımda eksikliklere veya 

sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin, ahşap iskelet olan bir yapının üzerine çelikten 

bir çatı yerleştirildiğinde çatı-duvar birleşimlerinde zorlanmalar ve ek burkulmalar 

oluşmaktadır. Aynı şekilde, çivilerin çürümesi nedeniyle direkler bağlandıkları 

yerlerden ayrılmaktadırlar. Bunlar ve benzer diğer teknik problemler daha sonraki 

araştırma ve deneylerin konusu olmalıdır. 
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Eğer yeterli ve uygun destek verilirse, melez yapım tekniği toplulukların 

ihtiyaçlarına, teknik ve finanssal kabiliyetlerine cevap verebilecek büyük bir gerçekçi 

gelişim ve kaynak kullanımı potansiyeline sahiptir. 

(3) Modern Yapım 

Bu teknikteki fark edilen asıl hedef, ahşap iskeletli konut yapımı olup, bunun içinde; 

ölçülmüş, kesilmiş, çivilenmiş ve birbirine bağlanmış ahşap iskelete kereste, çelik 

veya tahta giydirilmesidir. 

Bu teknik, önemli ölçüde gelişmiş, eğitime dayalı ve pahalı bir tekniktir. Sınırlı 

sayıda makine veya araç bulunması sebebiyle uzak alanlara ulaşım sağlanamamakta, 

sistem, kıyı şeridinde ve yarı-şehirleşmiş alanlarda sınırlı kalabilmektedir. Ayrıca, 

giydirmenin içe geçmiş olarak yapılamaması rüzgar basıncını arttırmakta ve bu 

yüzden kurulma ve montajın yüksek standart gereksinimi sağlanamamaktadır. 

Yoğun bir eğitim ve doğramacılık yeteneği isteyen bu sistem aynı zamanda baştan 

başa temel mühendislik kavramları da gerektirmektedir. 

3.2.5.5.  Öneriler  

Boyle‟un konu ile ilgili yorumları ise; Yukarıdakiler ışığında, gerek Solomon 

Adaları‟nda afet sonrası yapılanma, gerekse de önümüzdeki 10 yıl için meydana 

gelebilecek doğal afetlerin azaltımı amaçlanarak inşaat gelişiminde belirli öneriler 

yapmak mümkündür; 

Geleneksel konut yapımı ve benzeri teknikler kaybolmadan önce bunları kaydedecek 

programları desteklemek gereklidir. Özellikle, toplumla ve de kırsal alanlarda 

kullanıcılarla yakın ve içli-dışlı ilişkileri olan STK‟lar aracılığıyla bir çalışma 

yapmak mümkün görünmektedir. 

Felaket olduğunda toplumun geri dönebileceği, taşradaki alanlarda bulunan önemli 

binalarla ilgili bir inceleme yapılmalıdır. Bu binaların uygun ve güvenli olmaları 

sağlanmalıdır. Bir anlamda bu binalarda kullanıma hazır hale getirilmelidir. 

Kullanılan kırsal bina malzemelerinin araştırıldığı bir merkez kurulmalı, burada bu 

malzemelerin böcek, çürüme, bozulma dayanımları, metalik bağlantılarla 

reaksiyonları, bağlanmalarındaki alternatifler gibi konular, halka açık bir 

“veritabanı” meydana getirecek şekilde oluşturulmalıdır. 
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Yazılı ve görsel malzemelerle kuşaktan kuşağa aktarılan eğitime ek olarak, bir 

illüstrasyon (canlandırma) programı hazırlanmalı ve bu programda yapılmış modeller 

halka gösterilmelidir. 

İnşaatın desteklenmesine yardımcı olmak üzere, basit, teknik olmayan bir kırsal alan 

bina yapımı kodu canlandırması yapılmalıdır. Yerel inşaat kaynaklarının üretimini 

özendirerek, hem ticaretin desteklenmesi, hem de yerel sanayinin gelişmesine 

çalışılması gerekmektedir. 

Yeni yöntemler bulunarak, özellikle finanssal destek yoluyla, yerel uzmanların; 

çalışmalarını bütünleyecek, gelişmiş uluslararası-bölgesel veya ulusal firmaların 

geniş programlarına katılmaları sağlanmalıdır (Boyle, 1992). 

3.2.5.6.   Sonuç 

Güney Pasifik‟in en az nüfusa sahip olan bu ülkesi için “Namu” Siklonu‟nun etkisi 

çok ağır ve yıkıcı olmuştur. Bu noktada Türkiye ile bazı karşılaştırmalar yapmak 

mümkün olabilmektedir. Her ne kadar iki ülkenin yüzölçümleri, ekonomileri, 

potansiyelleri, yaşanan felaketlerin etkileri çok farklıda olsa bazı noktalarda ortak 

çıkarımlar yapılabilir. 

Öncelikle yeniden yapım aşamasında her iki ülkenin de finans bulma sorunları 

olmuştur. Ülkemizde yaşanan her afetin ardından ortaya çıkan bu durum gelişmekte 

olan ülkelerin genel sorunudur. Diğer bir sorunda bulunacak kaynakların 

kullanılmasında yaşanmıştır. Ancak Solomon Adaları‟nın yeniden yapım için 

hazırladığı kaynak dış destek ağırlıklıdır (Yabancı devletler, yabancı STK‟lar gibi). 

Yeni bir modelin (kalıcı konut modelinin) oluşturulmasında ise her iki ülkede de 

hakim güç devlet olmuştur. Tamamen devlet politikaları çerçevesinde yeniden yapım 

modeli sürdürülmüştür. Bunun dışındaki alternatifler ise çok küçük bir paya sahiptir 

veya hiç pay alamamıştır. 

Çok önemli bir fark ise yapım teknolojilerindedir. Solomon Adaları az gelişmiş bir 

ülke olarak, yapım teknolojilerinde oldukça basit ve yerel kaynaklara dayanan bir 

sistemi tercih etmiştir. Ülkemizde ise yapım teknolojilerinin daha ileride olması 

sebebiyle, uygulanan sistemlerde çok farklı olmuştur. Ancak yerel kaynakların 

kullanılması da söz konusudur.  Türkiye‟de inşaat malzemeleri üretimi sektörü bu 

konuda bir hayli ileridedir. 
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Ülkemizde yaşanan kırsal alanlardaki afetler sonrasında da daha çok şehirsel 

alanlarda uygulanan konut politikalarının ve inşaat tekniklerinin uygulandığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, yerel halkın sosyokültürel değerleri bu inşaatlara 

yansıtılamamaktadır. Aynı şekilde, yerel mimarinin de yansıtılamaması ve 

korunamaması, kullanıcılar açısından yeni çevrelerine uyum sürecini önemli ölçüde 

aksatmaktadır. Gerçi burada şöyle bir durumda söz konusudur; Solomon Adaları 

ülkesinin genel nüfusunun % 19 – 20 gibi bir oranı şehirsel alanlarda yaşamaktadır, 

kalan nüfus ise kırsal kesimdedir. Ülkemizde ise bu oran tam tersi boyutlardadır. 

Dolayısıyla, özellikle doğal afetlerden etkilenebilecek nüfusun büyük çoğunluğu 

şehir nüfusudur. Ancak bu kırsal alan için yeni konut politikalarına ve afet sonrası 

yeniden yapılanma yöntemlerine ihtiyacımız yok anlamına gelmemektedir. Bu 

bölgelerde yaşayan insanların kendi kültürlerini sürdürebilmeleri ve hatta bu 

insanların kente göçünü engellemek için ciddi politikalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

3.2.6. Latin Amerika Ülkelerinde Afet Sonrası Yeni YerleĢim Sorunları: 

Sosyokültürel Bir BakıĢ 

Dünyanın artan nüfusu içerisinde en büyük artış oranı fakir nüfusun artışı olarak 

belirlenmektedir. Doğal afetlerden en fazla etkilenen kesim de bu kesimdir. 

Etkilenebilirlik asıl olarak fakir toplumların fiziksel alanlarının temel karakteristiği 

sonucudur. Bu insanların yaşadığı bölgelerin zemin durumları ve oturdukları binalar 

nitelikleri etkilenebilirlik üzerinde etkendir (Oliver-Smith, 1992). 

Gelişmekte olan ülkeler için ayrılan afetten korunma amaçlı bağış fonlarının % 80‟i 

ile diğer tüm afetten korunma amaçlı fonların % 90‟ı afet sonrası yardım-kurtarma 

faaliyetleri ile kaybolan yatırımların yerine konması için harcanmaktadır. Bu 

faaliyetlerin çoğu fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılmaktadır (Oliver-

Smith, 1992). 

Afet sonrası en fazla yatırımın yapıldığı dönem “Rehabilitasyon-İyileştirme” 

dönemidir. Bu süreç gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye örneğinde olduğu gibi, 

yıllarca süren bir dönemi kapsar. Özellikle yeni yerleşmelerin kurulması ve halkın bu 

yerleşmelere taşınması sürecin en fazla ön plana çıkan bölümüdür. Bunun yanında, 

yapılan kullanım sonrası değerlendirmelerde ortaya çıkan bir başka gerçekte, bu 

süreçte de pek çok sorunun var olduğudur. Bu sorunların birtakım sosyokültürel 

kaynaklarına ışık tutacak bir çalışmayı Anthony Oliver-Smith (1992) yapmıştır. 
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Onun Latin Amerika örneğini ele aldığı çalışması ışığında bir değerlendirme yapmak 

mümkün olabilmektedir. 

Afet sonrası yeni yerleşim projelerinin başarısız olmasında anlaşılabilir noktalar 

elbette bulunmaktadır. Toplulukların afet sonrası yerlerinden ayrılmaları ve başka bir 

alana yerleştirilmeleri beraberinde o toplum için yeni afetler de üretmektedir; toplum 

ekonomik olarak ağır yara almakta, gruplar yeni bölgelerinde geçici veya kalıcı 

olarak dış yardıma muhtaç olmaktadır. Eski topraklarından ve köklerinden ayrılıp 

yeni bir bölgeye yerleşen insanların içinde bulunduğu durumun doğası bu kadar 

karmaşık ve problemli olmasına karşın otoritelerin halen daha aynı sistemi 

kullanarak insanları başka alanlara yerleştirme üzerine ısrarları incelenmeye değerdir 

(Oliver-Smith, 1992). 

1970 Kütahya-Gediz depreminden (M: 7.2) sonra, yeni yerleşimin (Yeni Gediz) 

yapılması ve otoriteler tarafından eski yerleşimin bulunduğu bölgenin riskli 

olduğunun duyurulmasına rağmen afetten etkilenen yöre halkın önemli kısmının  

eski yerleşimlerinde oturmaya devam ettiği gözlemlenmiştir. Aynı şekilde 1971 

Bingöl depreminden (M: 6.8) sonra da, yeni yerleşimlerin başarıları ve 

başarısızlıkları üç temel nokta etrafında toplanmaktadır; Bu noktalar, 

 yeni yerleşimin fiziksel çevresi,  

 eski yerleşimle olan bağlantısı,  

 toplumun kendi kendini iyileştirme-geliştirme kapasitesi olarak belirtilmektedir. 

 Bu üç faktör aynı zamanda yeni yerleşme projesinin başarılı veya başarısız olmasını 

anlamamızda en önemli rolü oynamaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda yeni yerleşim projelerinin kullanıcılar tarafından 

reddedilmesi veya başarısızlığı genel olarak dört temel kategoride incelenmektedir : 

bu kategoriler, 

 bölge (site),  

 planlama (layout),  

 konut (housing),  

 popüler besleme (popular input)  olarak belirtilmektedir (Oliver-Smith, 1992). 
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Öncelikle bir yerleşim projesinin başarısızlığının nasıl ortaya çıktığına bakılacak 

olursa, birinci sırada reddetme (rejection) ve bırakma (abondonment) kavramları 

görülmektedir (Oliver-Smith, 1992). Alanın kullanıcılar tarafından reddedilmesi ve 

bırakılması projenin başarısızlığının en temel göstergesi olmaktadır (Oliver-Smith, 

1992). 

Türkiye‟de ki kalıcı konutların (Gediz, Bingöl, Senirkent, Adapazarı, İkitelli 

örneklerinde olduğu gibi) başarı veya başarısızlığını ölçmek için, bu yerleşimlerin 

kendi doğrularına göre kendilerine olan güvenlerini kazanmak ve eski yerleşime 

komşu olarak onun yanında var olma savaşını kazanmak için geçirdiği aşamaları 

incelemek gerekmektedir. 

Yukarıda anlatılan durum ile ilgili olarak altı adet faktörden bahsedilmektedir  Bu 

faktörler,  

 Halen daha kullanılan veya oturulan konutların sayısı,  

 Verilmiş veya sağlanmış konutların formunda ve iç yapısında-planında yapılan 

değişiklikler,  

 Bu konutlarda sürdürülen yaşamın durumu, kalitesi ve konutların tamir 

durumları,  

 Konutların çevrelerinde sonradan oluşturulan bahçe, yetiştirilmiş ağaç ve bunlara 

bağlı olarak duvarlar veya diğer elemanlarla çevrilmiş sınırlar, diğer başka 

mekanlar,  

 Konutlara yapılan eklemeler ve bu eklemelere yapılan yatırımlar,  

 Bu konutların çevresine veya yanına yine aynı kullanıcılar tarafından yapılan 

başka özel konutlar olarak sıralanmaktadır (Oliver-Smith, 1992). 

Yeni yerleşmeler için seçilen alanların uygun olmayan, fakir alanlar olması, bu 

projelerin başarısızlığındaki önemli etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. 

Genelde, seçilen bu alanların özelliklerini belirleyen faktörler, insanların kafasındaki 

refah ve gelişme kavramlarından daha farklı kavramlardır. Örneğin, tercih 

kriterlerinde seçilen alanın getireceği finanssal yük en aza indirilmeye çalışılmakta 

ve bu yüzden daha çok kamu arazileri veya devletin kontrolünde olan alanlar tercih 

edilmektedir. Öte yandan, eldeki kaynakları en iyi ve en hızlı değerlendirebilecek ve 

hızlı inşaata izin verebilecek topografyaların tercihi de bir başka etken olarak 
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karşımıza çıkmaktadır. Bir başka kriter de, seçilen alanların ekolojik ve ekonomik 

ilgisinin veya bağlantısının olmadığı veya bilinmediği alanlar olmasıdır. Buna bağlı 

olarak, seçilen alanlarda yapılan konutların inşaatlarının hafifletilmesi veya 

basitleştirilmesi sebebiyle bu yapıların diğer dış etkenlere karşı (yağmur, kar v.b. 

gibi) dayanıksız olmasını beraberinde getirmektedir. Ayrıca seçilen alanların; su 

alanlarına, otlak-çayır ve bunun gibi alanlara, iş ve ticaret merkezlerine olan uzaklığı 

da reddedilme ve bırakmayı güçlendiren sebepler arasındadır. Bunun yanında, 

seçilen alanın başarısızlığında rol oynayan bazı sosyal faktörler de vardır, örneğin, 

alanın insanların akrabalarına veya eski yerleşimlerine olan uzaklığı önemli bir 

etkendir (Oliver-Smith, 1992). 

Afet sonrası yeni yerleşmelerdeki konut planları veya tasarımları da kullanıcılar 

tarafından önemli hoşnutsuzlukların yaşandığı kriterler olmaktadır ve bunun 

sonucunda bu yerleşmeler terk edilmektedir. Yine aynı şekilde inşaatın 

basitleştirilmesi ve özellikle orta-gelirli sınıfların üzerine gelecek ek vergilerin 

hafifletilmesi amaçlı bir takım monoton, tek tip, kamp düzenine benzer yerleşme 

örüntüleri ortaya çıkmaktadır. Bu tip yerleşimlerde, insanların kültürlerini 

sürdürebilecekleri töresel mekanlara çoğu kez yer verilmemektedir. Aynı şekilde, 

akrabaları ve eski komşuları bir araya getiremeyen veya buna izin vermeyen yerleşim 

tasarımları projelerin başarısızlığında önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte, 

yaşama alanlarının çevrelerinde ihtiyaç duyulan hayvan barınaklarının, ahırların ve 

bir takım tarımsal toprağın olmayışı da bu alanların terk edilmesinde önemli roller 

oynamaktadır (Oliver-Smith, 1992). 

Afet sonrası yerleşim projelerinin başarısızlığı veya reddedilmesindeki suçlulardan 

birisi de konut tasarımı ve inşaatı olarak gösterilmektedir. Konutlarda hatalı yapım 

ve kalitesiz malzeme kullanımı zamanla kendisini göstermekte ve farklı 

mevsimlerdeki iklimsel korumayı hiçe sayan tasarımlar konutlardaki yaşam şartlarını 

zorlaştırmaktadır. Kırsal alanda yaşayan geniş aileler için oldukça küçük konutlar 

tasarlanmaktadır. Bununla birlikte, konut içinde ve çevresinde mahremiyetin 

kaybolması da yerleşimlerin terk edilmesindeki başka bir etkendir. Geleneksel 

konutlar, kullanıcılarının kültürleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yıllarca şekillenmiş 

ve farklı kullanımlar için farklı mekanlar ortaya çıkmıştır. Afet sonrası yapılan 

konutlarda ise gerek kültürel faaliyetlerin yapılabildiği, gerekse de farklı sezonlarda 

farklı ihtiyaçların giderildiği mekanlar düşünülmemektedir. 
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Genelde başarısız olan veya belli kısımları başarılı olan afet sonrası yerleşim 

projelerinde, bu sonucun doğmasında, yürütülen politikaların yeni yerleşimleri 

kullanacak kişilerle herhangi bir danışma yürütülmeden hazırlanmış ve uygulanmış 

olmasına bağlanmaktadır. Yukarıda da bahsedilen konular olan fakir alanların 

seçimi, uygun olmayan yerleşimlerin tasarımı, planlanması ve hoşnut olunmayan 

konutların ortaya çıkmasında yöre halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile 

değerlerinin göz önüne alınmaması ve halkın yıllarca biriktirmiş olduğu bilgi, görgü 

ve tecrübelerinden faydalanılmaması projeleri başarısızlığa götürmektedir. Aynı 

şekilde, yeni yerleşimlerin uygulanmasında çalışacak olan işgücünün tamamının 

yörenin dışından getirtilmesi de, sadece yöre halkının kendi konutlarının yapımına 

katılımını engellemiş olmamakta aynı zamanda bu insanların gelişmekte olan 

ekonomi içerisinde yeni iş sahaları ve iş imkanları edinmesi şansını da ortadan 

kaldırmaktadır. Bu katılımın sağlanmaması sebebiyle de insanların konutlarına ve 

çevrelerine olan sahibiyet duygusu da tam olarak sağlanamamakta, uzun bir süre 

devam eden ve dışarıya dayalı olan kaynak sağlama durumu da afet sonrası yeni 

yerleşim projelerinin başarısızlığında rol oynamaktadır (Oliver-Smith, 1992). 

Afet sonrası yeni yerleşmelerin, afetten etkilenen toplumlar için kendi bölgesel 

ekonomileri içerisinde hayat standartlarının gelişmesini temsil eden, üretim ve insan 

yerleşmeleri sistemlerinin yeniden imarı için çok yönlü bir şans olması gerekir. Bu 

durumda da mümkün olan en kısa zamanda bu insanlar yerleştirilmiş ve ekonomik 

olarak kendilerine yetebilir olmalıdırlar. Göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da 

yeni yerleşmelerin ihtiyaçları sürekli artan, büyüyen birer sosyokültürel sistemler 

olduğu gerçeğidir. Bu yüzden de yeni yerleşmeler büyüme ve gelişmeye uygun 

şekilde tasarlanmalı ve ileride artacak ihtiyaçlar göz önüne alınarak fiziksel ve sosyal 

altyapısı hazırlanmalıdır. Bununla birlikte yeni yerleşmeler de sürdürülebilir bir 

yaşam için, sorumluluklar ve yönetim, yerleşmeleri yapan kurumlardan 

yerleşimcilerin kendilerine aktarılmalıdır. 

Tıpkı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi Türkiye‟de yaşanan benzer örneklerde 

de ortak çıkarımlar söz konusu olmaktadır. Ancak benzer sonuçların her defasında 

kaydedilmesine rağmen bu sorunlara çözüm oluşturabilecek somut adımların 

atılamadığı gözden kaçmamaktadır. Çözümlerin uygulanması içinde yine aynı 

şekilde gereken reformlar siyasi otoriteler tarafından bir türlü hayata 

geçirilememiştir. Bu nokta da, yapılabileceklerin anlatılması ve otoritelerin ikna 
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edilerek konuya motive olabilmeleri için gereken çalışmalarında sivil toplum 

tarafından yapılamadığı açıkça görülmektedir. Sivil toplumun ve onun temsilcileri 

olan STK‟ların yapabilecekleri çalışmalar, doğuracakları başarılı sonuçlar itibari ile 

azımsanamayacak kadar fazladır. Dolayısıyla gerek yöneticiler tarafından gerekse de 

STK‟lar ve sivil toplum tarafından yapılacak çalışmalara katılımın arttırılması son 

derece önemli bir adım olacaktır. Zaten bu adımın atılması ile birlikte diğer adımlar 

da kaçınılmaz olarak peşi sıra gelecektir. 

Son olarak, Oliver-Smith‟in de belirttiği gibi; bir yerleşmenin sağlıklı gelişmesi, o 

toplumun kendisini geliştirme kapasitesi ile ilgili olup, bunu da sağlayan katılımın 

artması olduğu gerçeğinin unutulmaması gerekliliğidir. 

3.2.7.  Afet Sonrası Edinilen Deneyimler Sonucu Yeni Bir Afete Kentin  

Hazırlanması: Kobe Deneyimi ve Tokyo’nun Afete KarĢı Yapılanması 

Gelişmekte olan ülkelerin örneklerinin yanında gelişmiş olan bir ülkenin afete bakışı 

ile afet öncesi ve sonrasına için düşünülen politikalarına değinmek ve kısa bir 

değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu noktada 22-23 Ekim 2002 tarihinde 

İstanbul‟da düzenlenmiş olan Türk-Japon, İstanbul-Tokyo buluşması olarak 

adlandırılmış olan sempozyumda sunulan bildirilerden bahsetmek faydalı olacaktır. 

Sempozyumun Japon katılımcıları “Türkiye‟nin Yeniden Yapılandırılması İçin 

Yardım Komitesi” ismi ile kurulan bir organizasyonun temsilcileridir. Şehir 

plancıları ve mimarlardan oluşan temsilciler (Jinzaburo HAMADA, Ghihiro 

TORIYAMA, Akio HARA, Junko MATSUKAVA) sempozyum sunuşlarında gerek 

kendi deneyimlerini ve gerekse de Türkiye deneyimlerini aktarmaya çalışmışlardır. 

İstanbul için bilinen deprem riskinin bir benzeri de Japonlar için Tokyo şehrinde 

beklenen bir deprem riski ile benzerlikler göstermektedir. Beklenen iki deprem 

arasında önemli bir fark bulunmaktadır, o da, Tokyo için beklenen depremin merkez 

üssünün yine Tokyo şehri olması yani aktif fay hattının tam şehrin altından geçiyor 

olmasıdır. Bu depremin büyüklüğünün 7.2 olabileceği tahmin edilmektedir. Bunun 

yanında Tokyo‟nun yakın çevresinde de yine Tokyo‟yu etkileyebilecek bir deprem 

beklentisi bulunmaktadır. Bu nedenle de Tokyo için hazırlanacak tüm şehir planları 

ve yeni yapılar için deprem konusu belirleyici olmaktadır. Bu sebeple de büyük bir 

şehrin hem yaşanabilir olması hem de kendisini olası afetlere hazırlamasının en 
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önemli örneğini Tokyo şehrinde görmek mümkün olabilmektedir (Galata Buluşması, 

2002). 

Tokyo kenti 23 ilçeden oluşan bir yapıya sahip bulunmaktadır. Sahil bölgesinde 

önemli limanlar ve sanayi bölgeleri bulunmaktadır. Sivil mimaride ise hakim olan 

çok yoğun bir ahşap doku görülmektedir. Geleneksel Japon mimarisinin temelini 

sivil ahşap yapılar oluşturmaktadır. Tokyo şehri de tarihi özelliği ile birlikte bu ahşap 

sivil mimari kimliğini korumaktadır. Bu noktada Tokyo‟yu İstanbul‟dan ayıran 

önemli bir fark ortaya çıkmaktadır; İstanbul‟da beklenen depremde en fazla hasar ve 

can kaybı, yıkılması kuvvetle muhtemel betonarme yapılardan (özellikle 3 ile 8 katlı 

yapılar büyük risk taşıyor – Erdik, 2002) beklenirken Tokyo‟da ise deprem sonrası 

çıkması muhtemel yangın veya yangınlarda ciddi hasar beklenmektedir. Dolayısıyla 

Japon otoriteler, ahşap konutları büyük risk olarak görmektedirler (Galata Buluşması, 

2002). 

Tokyo tarihinde iki önemli afet yaşamıştır; bunlar 1923 Kanto depremi ve 1938-45 

II. Dünya savaşı olarak belirtilmektedir. Her iki afet sonucunda da en fazla hasar 

çıkan yangınların yol açtığı can ve mal kaybı sonucu yaşanmıştır. Bu tecrübelerinden 

de faydalanan Japonlar, beklenen depremin Tokyo‟ya çok büyük bir hasar 

verebileceğini tahmin etmektedirler. Bu depremi de 1990 yılından sonra her an 

olabilecekmiş gibi beklemektedirler. Bu konudaki tahminlerine dayanak oluşturacak 

en önemli referansları depremin dönüşüm periyodu ile ilgili olarak ortaya çıkan 

geçmiş depremlerin tarihleridir (Galata Buluşması, 2002). 

Depreme karşı şehir ölçeğinde ve konut ölçeğinde yaptıkları çalışmaları iki ana 

başlıkta toplamak mümkün olmaktadır; bunlar 

1- Mevcut kent yapısının afete karşı direncini arttırmak, 

2- Yeni yapılan projelerin afete karşı güçlü olmasını sağlamak olarak belirtilebilir. 

Her iki çalışmada eşgüdümlü olarak yürütülmektedir. Depreme karşı bilinçlenme ve 

ciddi çalışmaların (kanunlar, şehir planları, imar uygulamaları) 1960‟lı yılların 

başından itibaren daha da hız kazandığı söylenmektedir. Buna bağlı olarak 1961 

yılında “Afet Önleme Esas Kanunu” çıkarılmıştır, bunu takibende 1963 yılında 

“Tokyo Metropoliten Alan Afet Önleme Planı” hazırlanmıştır. 1964 yılında yaşanan 

büyük bir deprem (Nigata Depremi) bir süre bu çalışmaları aksatsa da yeniden 

başlanmış ve 1969 yılında “Eto” bölgesinde afete karşı rehabilitasyon projesi 
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yapılmıştır. Tokyo‟nun bir bölgesi olan bu alan oldukça büyük bir risk taşımaktadır 

ve etkilenebilirliği çok fazla olan bir alandır çünkü yoğun bir ahşap yapılaşma 

bulunmaktadır. Bu tarihte Tokyo 6 bölgeye ayrılmıştır ve bölgelerin depreme karşı 

yeniden düzenlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlar 50-150 hektar arasında 

değişen büyüklüklere sahiptir. Bu düzenlemelerde yapılan en önemli çalışma ise; 

mevcut tren istasyonunun önüne büyük bir meydan tasarlanması ve meydanın 

çevresinin depreme ve yangına dayanıklı apartmanlarla çevrilmesi olmuştur. 

1995 yılına kadar devam eden çalışmalar bu tarihte yaşanan Kobe Depremi 

sonrasında daha da hızlanarak devam etmiştir. Gerek deprem öncesi hazırlık ve zarar 

azaltma aşamalarında gerekse de deprem sonrası rehabilitasyon aşamalarında yapılan 

tüm planlama ve uygulamalarda insan ölçeği ve buna bağlı olarak da konut ölçeği her 

zaman ön plana çıkarılmıştır. Dolayısıyla insana uygun olmayan, onun ihtiyaçlarına 

cevap veremeyen veya eksik  cevap veren tüm çözümler başarısız olmaktadır. Bunun 

bilincinde olan Japon otoriteleri yapılan tüm çalışmalarda halkın katılımını sağlamak 

istemişlerdir. Bu nedenle de semt halkının veya yöre halkının katılımı olmadan bir 

iyileştirme çalışması yapılamayacağını belirtmektedirler (Galata Buluşması, 2002). 

Bu konuda yapılan çalışmalara bir örnek olarak verilen Suginami Belediyesi (Tokyo) 

halkın katılımı ve halka uyumlu projeler üretilmesi çalışmaları için önemli 

görülmektedir. 510.000 kişinin yaşadığı yoğun bir yerleşim dokusuna sahip olan 

belediyenin afete öncesi ve sonrası için hazırlanan insan merkezli projeleri 

bulunmaktadır. Geleneksel mimarinin hakim olduğu bölgede, ahşap konutlar 

arasında bulunan bağlantı yolları oldukça dar ve araç geçiş imkanının kısıtlı olduğu 

plan şemasına sahip bulunmaktadır. Bu sebeple olası bir depremin hemen ardında 

çıkabilecek yangınlardan etkilenmesi en kuvvetli bölgeler bu alanlardır. Dolayısıyla 

itfaiyenin çıkabilecek bu tip yangınlara müdahalesi yolların yapısı sebebiyle oldukça 

zor görünmektedir. Bu amaçla, bölgede bulunan yolların genişletilmesi projeleri 

üretilmiştir. Ancak uygulanması gereken bu projelerin bulunduğu alanlarda bir takım 

konutların yıkılması gerekmektedir. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bulunan yöre 

halkı için yaşadığı konutları terk etmek oldukça zor görünmektedir. Dolayısıyla bu 

insanların ikna edilmesi ve yeni yerleşimlere götürülmesi projenin en önemli 

hedeflerinden birisi olmaktadır. Bu noktada karşımıza çıkan konu tıpkı afet sonrası 

insanların yeni yerleşmelere olan tepkisi ile benzer bir nitelik kazanma olasılığı 

olarak görülmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için konutlarını kaybedecek olan 
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insanlarla uzun süren görüşmeler yapılmıştır. Bu amaçla kurulan ve çeşitli 

mesleklerden oluşan (psikolog, şehir plancısı, mimar v.b. gibi) ekipler tek tek 

insanların evlerine giderek danışma görüşmeleri yapmışlardır. Aylara ve hatta yıllara 

yayılan bu danışma görüşmeleri sonucunda insanlar ikna edilmeye ve yeni 

konutlarına taşınma çalışmalarına başlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalara 

STK‟lar da dahil edilmiş ve yardımlarına başvurulmuştur. Yeni yapılacak konutlara 

yöre halkının adapte olabilmesi içinde yine dayanışma toplantıları yapılmış ve 

insanların kendi kültür ve geleneklerini sürdürebilecekleri ama aynı zamanda 

depreme ve yangınlara dirençli tasarımlar yapılmaya çalışılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Konut planlamalarında da yine insanların fikri alınmış ve karşılıklı danışma 

görüşmeleri yapılmıştır. Aynı şekilde, bu insanların konutları yıkılırken ve yeni 

konutları yapılırken kalabilecekleri mekanlar önceden tespit edilmiş ve bu insanların 

geçici konutlarına yerleştirilmeleri yapılmıştır (Galata Buluşması, 2002). 

Bunun yanında, yine aynı bölgede yapılan bir başka çalışmada parsellerin 

birleştirilmesi çalışmasıdır. Örneğin,  2500 m
2
‟lik bir alanda (50 m x 50 m) yaklaşık 

15 adet konut bulunmaktadır. Bu konutlar ahşap ve yıpranmış yapılardır. Dolayısıyla 

afete karşı dirençleri oldukça düşüktür. Bu yapıların tek tek yıkılıp yerlerine yeni 

yapıların inşası oldukça zor ve zahmetli bir uygulamadır. Bu sebeple bu ve benzeri 

yerlerde, konutların bulunduğu parsellerin birleştirilerek tek bir blok apartman 

yapılması uygun görülmüştür. Bu tip yenileme çalışmalarında da yine öncelikle 

konut sahiplerinin ikna edilmesi ve katılımı sağlanmaya çalışılmıştır. 

İnsanların, yeni yapılacak konutları için maddi harcamaları kaçınılmaz olacaktır. Bu 

sebeple de ortaya çıkabilecek olan maddi problemler içinde insanlarla görüşme ve 

ihtiyaçların tespiti yapılmaktadır. İhtiyaç sahiplerine kredi imkanları veya bağış 

imkanları araştırılmakta ve sağlanmaktadır (Galata Buluşması, 2002). 

Bunların yanında, insanların sadece konut ölçeğinde değil mahalle ölçeğinde de 

çevreye uyumunu sağlamak ve yeni çevrelerine adapte olabilmeleri için farklı diğer 

sosyal çalışmaları da yürütmektedirler. Örneğin, yolların genişletilmesi ve riskli 

bölgelerin  etkilenebilirliğini azaltmak için yapılacak düzenlemelere zemin 

hazırlayacak olan kamulaştırma işlemlerinden sonra devletin elinde bir takım boş ve 

kullanılmayan parseller çıkmaktadır. Bu parsellerin kamu yararına kullanılması ve 

halkın yaşam alanlarına olan uyumunu arttırmak için değişik uygulamalar 

öngörülmektedir. STK‟lar ve mahalleliler bu alanlara meyve-sebze dikimi yaparak 
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hem bir hobi yürütmekte, hem de zaten ihtiyaç duyulan tarımcılığı teşvik 

etmektedirler. Ayrıca bu parsellerin bir kısmı küçük çiçek bahçelerine veya çocuk 

oyun alanlarına dönüştürülerek yaşanabilir çevreler oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Japon otoriteleri, yapılan bu çalışmaların ve halkın yeni çevrelerine uyum 

sorunlarının ortadan kaldırılması çabalarının oldukça uzun ve zahmetli olduğunu 

kabul etmektedirler. Ancak dikkat çektikleri nokta, bu çalışmaların ve yöre halkıyla 

koordinasyonun yapılmaması halinde çok büyük sorunlar çıkacağını ve gerek afet 

öncesinde gerekse de afet sonrasında yapılacak olan projelerin başarısını, bu 

çalışmaların planlanmasının önemli ölçüde etkileyeceğini belirtmektedirler. 

Otoriteler afet sonrası yeniden yapılanma projelerinin, afete hazırlık projeleri ile 

birlikte bir eşgüdüm içerisinde sürdürülmesi gerektiği düşünmektedirler. Kobe 

depreminin (1995) de bu konuda kendilerine önemli ölçüde deneyim kazandırdığını 

belirtmektedirler (Galata Buluşması, 2002). 

Benzer sorunların yaşandığı ülkemizde de, yaşanan deneyimlerin bundan sonrası için 

yapılacaklara ne derece etkisi olabileceği tartışılmaktadır. Ancak bilinen bir gerçek, 

bu tecrübelerin ortak bir dile dökülemediği ve uygulamaya yansıtılamadığıdır. 

Dolayısıyla, ülkemizde yaşanan afetler sonrası karşımıza çıkan manzara, ölçek 

değişse bile hemen hemen birbirinin aynısı gibi görünmektedir. Bu manzaranın 

değişmesi için yapılabilecekler ise daha önce yaşanan deneyimlerin içerisinde gizli 

kalmamakta ve son derece açık olarak görülebilmektedir. Önemli olan, sır olmayan 

bu faktörlerin bir araya getirilerek uygulamaya dökülmesidir. 

3.2.8.  Afet Sonrası Geçici ve Kalıcı Konut Deneyimi – Gediz (Kütahya Örneği) 

Yaşanan afetlerin en ciddi sonuçlarından birisi yüzlerce hatta yüz binlerce insanın 

hayatını kaybetmese bile yaşadıkları mekanları, konutlarını kaybetmeleridir. 

Özellikle doğal afetleri, yılın her hangi bir mevsimine bağlamak çok geçerli olmasa 

da örneğin kış aylarında yaşanan afetler sonrası çok hızlı bir şekilde afetzedelerin 

barındırılması ihtiyacı doğmaktadır. Çadırlar bu konuda en hızlı ve kolay uygulaması 

olan, barınma sağlayabilecek elemanlar olsa da, yapısı itibariyle zayıf bir 

iklimlendirme sağlamaktadır. Bunun yanında, göçebe olmayan toplumlar için çadır 

yaşamının getirdiklerine uyum sağlamak çok zor olmaktadır. 
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Bir çok ülkede belli sayıda acil durum veya afet barınağı profesyonelce 

tasarlanmakta ve ticari olarak da imal edilmektedir. Ancak bu barınakların yapımı 

her zaman her ülke için ekonomik bir katkı sağlamamaktadır çünkü bunun maliyetini 

karşılayabilmek o ülkenin ekonomik gücüne ve hatta bu amaç için yapılacak 

bağışların kapasitesine bağlıdır. Dolayısıyla, maddi imkanları zayıf olan toplumlar 

için bu üretim ekonomik olmamaktadır. Bunun yanında dış yardım ile bu konuyu 

çözmekte oldukça zordur çünkü dışarıdan alınacak krediler belli bir zaman sonra geri 

ödenecektir. Sonuç olarak ifade edilmek istenen; çoğunlukla afet sonrası için 

tasarlanmış olan geçici barınakların üretimi pahalıya mal olmakta, bu maliyet ulaşım 

masrafları ile katlanmakta ve bunlara eklenen altyapı giderleri ile altından kalkılması 

zor bir maliyet ortaya çıkmaktadır (Oliver, 1987).  

Geçici barınma ve geçici konut konusunda yaşanan sorunlar sadece maliyet ile ilgili 

olmayıp daha önce de belirtildiği gibi, bu yaşama ve barınaklara uyum ile ilgili 

olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yapılan bir örnek üzerinden çıkarılan 

sonuçlar şu şekilde belirtilmektedir; Kızılhaç ve Alman Bayer firmasının bağışları ile 

özel olarak üretilen 500 adet poliüretan malzemeden yapılmış geçici barınak 1972 

Nikaragua depreminde kullanılmak üzere bu ülkeye yollanmıştır (Şekil 3.7). “Iglo” 

adı verilen bu barınakların her biri püskürtme sistemi ile bir kalıp üzerine üretilmekte 

ve her bir ünitenin üretimi 2 saatte tamamlanmaktadır. Ancak, bu barınaklara bazı 

teknik özelliklerin eklenmesi, çeşitli donanımların montajı, afet bölgesine 

götürülmesi ve oturulacak hale getirilmesi çalışmaları 5 ayı bulmuştur. Deprem 

bölgesinde, igloların ancak % 30‟u kullanılmış ve diğerleri boş kalmıştır. Bu 

durumun en önemli sebepleri ise; geçen süre içerisinde depremzedelerin kendi 

barınaklarını yapmaları ve buralarda oturmaları, bir kısmının da iglolara uyum 

sağlayamaması ve bu barınakları reddederek kendi başlarının çaresine bakmayı tercih 

etmeleridir. Bu noktada, sosyokültürel ve psikolojik uyumun önemi ve yerel halkın 

ihtiyaç duymasına rağmen uyum sağlayamadığı düzenli ve daha modern barınakları 

reddederek kendi yaptıkları derme çatma barınakları tercih etmeleri son derece 

önemli görülmektedir (Oliver, 1987). 
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ġekil 3.7. 1972 Nikaragua Depreminden sonra bölgede kullanılan iglolar (Oliver, 1987) 

Aynı iglolar, 1970 Gediz (Kütahya) depremi sonrasında da kullanılmıştır. Özellikle 

Akçaalan bölgesindeki afetzedeler yerleştirilmiştir. 400 adet olarak getirilen ve 

kurulan igloların kuruluş aşaması 2 ay içerisinde tamamlanmıştır. Ancak bu 

barınaklara yöre halkı tarafından uyum Nikaragua örneğine göre daha farklı 

olmuştur. Yöre halkı barınakları kabul etmiş ve kullanmıştır. Bunun yanında, bölge 

halkı için Avusturya Hükümeti tarafından verilen altıgen formlu, iki katlı, çevresi 

kasnaklarla güçlendirilmiş prefabrike ünitelerde kullanılmıştır. Yöre halkı tarafından 

“tuhaf” olarak nitelenen bu barınaklar ise çoğunlukla kullanılmamıştır. Yöre halkının 

bu barınaklara uyum sağlayamadığını söylemek mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla 

igloların halk tarafından kabul edilmesi aslında Nikaragua‟da ki depremzedeler ile 

Gediz‟de ki depremzedeler arasında ortaya çıkan uyum yeteneği farklılıklarına 

çarpıcı bir örnektir (Oliver, 1987). 

Ancak iglolar, Gediz halkı tarafından da olduğu gibi kullanılmamış, çeşitli 

aşamalardan geçmiştir. Geçici barınakların kullanıcılar tarafından zaman içinde 

yaşama biçimlerine uygun olarak değiştirilmelerinin en güzel örnekleri Gediz 

depreminden sonra Akçaalan köyü halkı için yapılan iglolarda ortaya çıkmıştır (Sey 

ve Tapan, 1987). Söz konusu gelişmeler, yapılan bir araştırmadan özetlenerek şu 

şekilde açıklanmıştır (Sey ve Tapan, 1987); “Tepelik bir yerde kurulmuş olan 

Akçaalan köyü halkı için üretilen iglolar ilk olarak köyün güney-batısındaki düzlüğe 
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yerleştirilmiş ve kura ile dağıtılmıştır. Kullanıcıların ilk yaptığı, çok hafif olan 

kubbeleri kendi mülkiyetinde bulunan arazi üzerine taşımak ve ortak çıkarları 

bulunan akraba, arkadaş gibi kişilerle komşuluk grupları kurmak olmuştur. Daha 

sonra kubbeleri yaşanabilir bir hale getirme çabaları başlamış, yerel malzemelerle 

eklemler yapılmaya başlanmıştır. 1973‟te kalıcı konutları biten halk, yine igloları 

terk etmemiş ve onları bu sefer yeni konutlarının bahçesine taşıyarak çeşitli 

amaçlarla kullanmaya devam etmiştir.” (Şekil 3.8)  

 

ġekil 3.8. Gediz‟de kullanılan igloların şematik gösterimi (Özden, 2002) 

Böylece iglolar üç aşamalı bir gelişme geçirmiştir. Genellikle hafif malzemelerden 

yapılan barınakların değişik iklim koşullarında beklenen performansı 

sağlayamamaları, kullanım süresinin uzaması ile birleşince kullanıcı tarafından 

müdahaleyi gerektirmektedir. Isı kaybını azaltmak için duvarlara eklemeler 

yapılması veya pencere açıklıklarının kısmen kapatılması en çok rastlanan 

önlemlerdendir (Sey ve Tapan, 1987). Sosyal ve kültürel uyum için de, bu konudaki 

ihtiyaçların bir şekilde, geçici barınaklara yapılan müdahalelerle sağlanmaya 

çalışıldığını görülmektedir. 

Gediz bölgesinde yaşanan deprem sonucunda ortaya çıkan bir başka önemli konu ise 

evsiz kalan yaklaşık 70.000 insan için kalıcı konut yapılması konusudur. 1970 Gediz 

depreminde 1000 kişi hayatını kaybetmiş, 15.000 konut tamamen yıkılmış veya ağır 

hasar almış, depremden 2 şehir ve 300 kasaba etkilenmiştir. Kalıcı konutlar için 

oldukça hızlı bir çalışma yürütülmüş ve 2 ay içerisinde yeni bir kasaba 

bitirilebilmiştir. 20 ay içerisinde ise kasabaların tümü tamamlanabilmiştir. Yapılan 

konutlar standart ve tek tip plan şemasına sahip, tek katlı, dört bölüm veya odadan 
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oluşan prefabrike ünitelerdir (Şekil 3.9). Köy ve kasabaların yerleşim planları, bir 

afet anında birbirleriyle hızlı bağlantı kurabilecek şekilde konumlandırılmıştır. 

 

ġekil 3.9. Gediz‟de yapılan kırsal alan kalıcı konutları (Oliver, 1987) 

Depremden sonra geçen 10-15 yıllık bir zaman diliminde görülen manzara, yeni 

yapılan pek çok konut ve hatta kasaba boştur. Bir kısım prefabrike ise çevreye veya 

yerel mimariye uyum sağlayacak şekilde müdahalelere uğramış, fazlaca 

değiştirilmiştir. Bir kısmı ise sadece depolama amaçlı kullanılmaktadır (Oliver, 

1987). 

Bu durumun ortaya çıkış nedenleri ise; kullanılmayan bir çok konutun bulunduğu 

yerde su olmaması veya tarım alanlarından çok uzakta kurulmaları olarak 

belirtilebilir. En önemlisi ise, konutların hiçbir şekilde Gediz bölgesinde yaşayan 

insanların yaşam biçimlerine uygun olmaması olarak belirtilmektedir. 

Kalıcı konutların plan şeması çekirdek aile tipine uygun olarak tasarlanmıştır. 

Dolayısıyla yerel halkın bu konutlarda yaşamaları demek aile tiplerini konuta 

uydurmaları ya da ailelerini parçalamaları anlamına gelmektedir. Bu sebeple, 

kullanıcılar kaçınılmaz olarak konutlara müdahale etmektedirler. 

Konutta, misafir karşılama mekanının bulunmayışı önemli bir eksikliktir. Bu sebeple, 

bir çok kullanıcı konutlarının girişlerine bir mekan eklemek durumunda kalmışlardır 

(Şekil 3.10). Ayrıca tuvalet ve banyo gibi mekanların gizliliği de çok iyi 

sağlanamamış ve sorun yaratmıştır. Öte yandan, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan 

yerel halkın ihtiyacı pek çok mekan sonradan konut çevresine eklenmiştir. 
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Tüm bu müdahaleler sebebiyle, konutun deprem güvenliği ve afetten etkilenebilirliği 

olumsuz yönde gelişmektedir (Oliver, 1987). 

 

 

ġekil 3.10. Kalıcı konutlara yapılan müdahale ve eklemeler (Oliver, 1987) 

Bir kısım yerel halk da para ve malzemelerini, eski konutlarını onarmada veya 

kendilerine yeni konutlar yapmada kullanmışlardır. Bu durum daha ucuz ve kullanışlı 

bir çözüm olarak görülmektedir çünkü bu tip bölgelerde yaşayan yerel halk kendi 

konutunu yapmada bir takım bilgi ve tecrübeye sahiptir veya en azından kendi 

ihtiyaçlarını sağlayabileceği bir konut yapabilme kabiliyetini taşımaktadır. 

Sonuç olarak, gerek geçici barınmada, gerekse kalıcı barınmada yaşanan sorunlar, 

kullanıcıların yeni konutlarına ve çevrelerine uyum sağlayamamasıyla beraber bu 

yerleşimleri reddetmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka alternatifleri olmayanlar 

ve bu mekanlarda yaşamayı tercih edenler de ihtiyaçlarına göre gereken müdahaleleri 

yaparak konutlarını kendilerine uygun hale dönüştürmeyi hedeflemektedirler. Kırsal 

alanda gerek yapılan konutların niteliği gerekse de çevrenin elverişliliği sebebiyle bu 

müdahaleleri daha rahat gerçekleştirme imkanları bulsalar da şehirsel alanlarda bu 

şans pek fazla bulunamamakta ve uyum süreci daha da uzayabilmektedir. Ancak, son 

yıllarda, kırsal alanlarda yaşanan bir takım afetler neticesinde yapılan kalıcı 

konutlarda da, şehir bölgelerinde yapılan planlamaların getirdiği kısıtlamalar 

görülmeye başlanmıştır. Bu kısıtlamalar gerek yapısal, gerekse de çevresel faktörler 

olabilmektedir. Bu sebeple de, kırsal alanlarda yaşayan halkın uyum sorunları ve 
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bunun beraberinde getirdiği sosyal, kültürel ve psikolojik sorunların arttığı 

görülmektedir. 

3.2.9. Türkiye’de Rehabilitasyon AĢaması ve Geçici Barınma ÇalıĢmaları – 

Varto, Gediz, Lice Örnekleri 

Acil yardım veya müdahale aşamasının bitişinden başlayarak, kalıcı konutlarda 

normal hayata geçilinceye kadarki süre içinde geçici barınma konusunda bugüne 

kadar tutarlı bir politikanın varlığından söz etmek güçtür. Uygulamalar gözden 

geçirildiğinde, bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye‟de de acil yardım barınağından 

doğrudan doğruya kalıcı barınaklara geçilmesinin ve geçici barınma sorununun 

ortadan kaldırılmasının olanaksız olduğu görülmektedir. Böylece geçici barınma 

sorununa bir çözüm bulunması zorunluluğu ortadadır. Geçici barınmanın gerekli 

olup olmaması kararının, seçilen kalıcı konut sistemine ve imar planlarının 

hazırlanma sürecine bağlı olduğu görülmektedir. İmar planlarının hazırlanması işlemi 

mevzuata göre afet öncesi planlama döneminin bir işlemi olmakla birlikte, bugüne 

kadarki uygulamalarda her zaman için afet sonrasında yürütülmüştür. Bu durumda 

acil yardım aşamasının iki haftalık süresi içinde gerek imar planlarının hazırlanması 

gerekse kalıcı konutların üretiminin bitirilmesi mümkün olamamaktadır. Böylece 

uzun bir rehabilitasyon aşaması kaçınılmaz görülmektedir (Sey ve Tapan, 1987). 

Geçici barınma sorununun çözümünde bazen başka illerde geçici iskan yoluna bazen 

de geçici barınak yapımı yoluna başvurulmuştur. Çözüm yolunun seçiminde kesin bir 

kriter bulunmamakta, karar o andaki yöneticilerin yargıları ile verilmektedir. 

Ancak geçtiğimiz son 20-30 yıllık süreçte yaşadığımız depremlerde geçici barınak 

yapımının en yaygın olarak gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Bu çalışmaların ilk 

örnekleri 1966 Varto depremi, 1970 Gediz depremi ve 1975 Lice depreminde 

yaşanmıştır. Varto depreminde gerek devlet eliyle barınaklar yaptırılmış, gerekse 

çeşitli ülkelerden hibe ve satın alma yoluna gidilmiştir. Bu afet nedeniyle 16 değişik 

tipte barınak kullanılmıştır. Bunlardan 12‟si yabancı ülkelerden veya STK‟lar dan 

bağış yoluyla sağlanmıştır. Dördü ise Türkiye‟de yaptırılmıştır. Gediz ve Lice‟de ise 

Alman Bayer firmasının bağışı olan poliüretan iglolar (Bölüm 3.2.8) uygulanmıştır. 

Geçici barınaklar konusunda Sey ve Tapan‟ın (1987) hazırladığı rapor, bu 

barınakların afet sonrası geçici barınmaya getirdiği çözüm için ışık tutmaktadır. 60‟lı 
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ve 70‟li yıllarda uygulanan sistemin günümüzde de uygulandığı bir gerçektir. Ancak 

bu konudaki başarılar ve çözümün çağdaşlığı konusu halen daha tartışılmaktadır. Bu 

da bize, aradan geçen bunca yıla rağmen gerçekçi çözümlere halen daha 

ulaşamadığımızı göstermektedir. 

Sey ve Tapan‟ın o dönemde yapılan geçici barınak uygulamaları üzerine yaptıkları 

çalışmada ulaştıkları sonuçların günümüzde de geçerliliğini sürdürüyor olması göz 

ardı edilemez bir gerçektir. Bu raporda sözü edilen sonuçlar şu şekilde ifade 

edilmektedir, 

Geçici barınak üretiminde en önemli amacın kısa süre içerisinde çok sayıda barınak 

kurarak, açıkta kalan afetzedelerin kalıcı konutları yapılıncaya kadar 

barındırılabilmesi olduğu ve geçici barınakların yapımının acil yardım döneminde 

bitirilmesi gerektiği bilinmektedir. Ancak yapılan uygulamalar incelendiğinde bu 

sürenin çok uzadığı görülmektedir. Uzamanın başlıca nedeni geçici barınak üretimi 

için önceden bir hazırlık yapılmamış olmasıdır. Barınakların sağlanmasına afet 

olduktan sonra başlanması geçici barınakları amacından saptırmaktadır. 1966 Varto 

depremi için geliştirilen barakaların kurulmaları iki yıl içinde bitirilebilmiştir. 

Örneğin 1966‟da ki depremde Hınıs ve köylerinde 3001 adet geçerli ihtiyaç       

varken, o yıl içinde ancak 1312 baraka yapılabilmiştir, 1967‟de ise 1138 tane daha 

eklenmiştir. Söz konusu gecikmenin ulaşım zorluğu, finans sıkıntısı, arazi bulunması 

v.b. gibi bir çok nedeni bulunmaktadır. Ancak bu gecikme yüzünden, afetten 

etkilenen yöre halkı kendisine geçici çözümler bulma yoluna gitmekte ve bu da 

yapılan barınakların bir kısmının kullanılmamasına neden olmaktadır. 

1999 Marmara depremine bakacak olursak benzer sorunların burada da yaşandığını 

gözlemlemek mümkün olmaktadır. T.C. Sayıştay Başkanlığı‟nın hazırladığı raporda 

(2002) Kocaeli, Yalova ve Sakarya illerinde afetzedeler için ihtiyaç duyulan geçici 

prefabrike konutların sayıları ve afetzedelere tahsis edilen geçici konut sayıları 

verilmektedir (Tablo 3.1).  
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Tablo 3.1. Geçici Prefabrikelerin Sayıları  

G.K.Y  Geçici Kabulü Yapılan Konut Sayısı 

A.T.E   Afetzedeler Tahsis Edilen Konut Sayısı (T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu, 2002)                   

1999 Marmara 

Depreminden Etkilenen 

Ġller 

31.12.1999 31.01.2000 31.03.2000 

G.K.Y A.T.E G.K.Y A.T.E G.K.Y A.T.E 

KOCAELĠ 13.341 - 13.842 5.514 16.248 12.242 

YALOVA 5.220 2.055 5.220 4.077 5.220 5.220 

SAKARYA 3.630 3.630 5.881 5.726 5.881 5.865 

 

 

Tablo 3.1 incelendiğinde 31.03.2000 tarihi itibariyle bile Kocaeli‟nde yaklaşık 4 bin 

geçici konutun (prefabrikenin) afetzedelere verilemediği görülmektedir.  

Geçici barınakların halkın yaşayış biçimine ve ihtiyaçlarına uygunluğu açısından 

değerlendirilebilmeleri için öncelikle bu barınaklarda yaşama süresinin belirli olması 

gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi rehabilitasyon aşamasının süresi 

belirsizdir. Bu süre uzadıkça barınaklardan beklenenlerde artmaktadır. Türkiye‟de 

uygulanan barınak örnekleri incelendiğinde bunların, kısa kullanım süresi göz önüne 

alınarak tasarlanmış oldukları görülecektir. Her aile için en acil barınma ihtiyacının 

karşılanması amacından hareket edilmiş; mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlere yer 

verilmemiştir. Ancak en kısa kullanım süresinin birkaç ayı bulduğu ülkemizde, söz 

konusu konutların çeşitli sakıncaları olduğu görülmektedir. Ailedeki birey sayısı ve 

aile strüktürü 18-20 m
2
‟lik ve tek hacimli barınakların kullanımlarını 

zorlaştırmaktadır; ortak tuvalet ise bir süre sonra kullanılamayacak duruma 

gelmektedir. Kalıcı konutların bitirilmelerinin çok geciktiği Varto ve çevresinde 

halkın geçici barakaları, ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği gözlenmiştir. 

Benzer durumlarla 1971 Gediz depremi sonrası yapılan geçici barınaklar (iglolar) 

içinde görmek mümkün olmaktadır (Bölüm 3.2.8). 1999‟a geldiğimizde de, geçici 

barınaklarda veya prefabrikelerde yaşama süresi uzadıkça, diğer örneklerde 

görüldüğü gibi, afetzedeler tarafından bu konutlara müdahaleler görülebilmektedir 

(Şekil 3.11). 
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ġekil 3.11. (1999) Marmara Depremi sonrası Adapazarı çevresinde kurulan geçici konutlar veya 

prefabrikeler (Adapazarı Ticaret  ve Sanayi Odası Yayını, 2000) 

Bazı afetlerden sonra geçici barınak yapımı yerine, afetzedelerin kendi istekleri ile 

başka illere geçici iskan edilmeleri yolu seçilmiştir. Ancak bu çözümün bazı 

ekonomik ve sosyal sakıncalar yarattığı görülmektedir. Örneğin Van-Ağrı 

depreminden sonra 49 ilde yerleştirilen afetzedelerin kalıcı konutlarının yapımının 

uzaması nedeniyle gittikleri illerde zor durumda kaldıkları ve yöre halkında da 

yabancıların gelmesinin hoşnutsuzluk yarattığı çeşitli kaynaklarca belirtilmiştir. 

Ayrıca barınak olarak verilen binaların boşaldıktan sonra tekrar kullanılabilmeleri 

için çok büyük onarımları gerektirdiği de saptanmıştır. 

Sonuç olarak, Varto depreminin yaşandığı 1966 yılından günümüze kadar geçen ve 

40 yıla yaklaşan sürede, afet sonrası ortaya çıkan acil barınma ve konut ihtiyacının 

karşılanması için sağlıklı politikalar üretilememiştir. Uygulanan politikalar 

neticesinde ise ortaya çıkan projeler gerek kırsal alanlarda, gerekse de şehir 

alanlarında başarısız projeler olarak görülmektedir. Bu başarısızlıkta en önemli 

faktörler ise kullanıcı katılımı olmaması ve kullanıcıların sosyokültürel özelliklerinin 

yapılan projelerde göz önüne alınmamasıdır. Dolayısıyla, projeler yöre insanının yeni 

çevresine uyumuna imkan vermemekte veya bu uyum süreci türlü zorluklar 

içerisinde çok uzun bir zaman almaktadır. Bu da, zaten afet sonrası belirgin 

travmalar yaşamış olan afetzedelerin rehabilitasyon aşamasında da yeni travmalar ve 

stresler yaşamasına neden olmaktadır. Son bir örnek vermek gerekirse, 1999 

Marmara Depreminden sonra hak sahibi olamamış ve düşük gelirli olan afetten 

etkilenmiş bir kısım insanın halen daha (2003 Nisan ayı itibari ile) geçici 

prefabrikelerde kaldığı bilinmektedir. Bölge valilerinin yaptığı açıklamalara göre bu 
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konutlar Haziran 2003 itibari ile tamamen boşaltılacaktır. Ancak buralarda yaşayan 

insanların nerede ikamet edebilecekleri bilinmemektedir.       

3.2.10.  Afet Sonrası Kalıcı Konut Deneyimi  – 1999 Marmara Depremi ve  

Ġkitelli Örneği 

Afet sonrası yeni yerleşimlerde yaşanan uyum sorunlarının ve halkın 

memnuniyetsizliğinin altında yatan nedenlerin bazıları önceki konularda anlatılmaya 

çalışılmıştır. Kalıcı konut projelerinin başarısını etkileyen bu nedenlerin belki de en 

önemli başlangıç noktası “yer seçimi kararları” olarak nitelendirilmektedir. Yer 

seçimi aşamasında alınan kararlar rehabilitasyon aşamasında gerçekleştirilecek olan 

yeniden yapım projelerinin tüm aşamalarını derinden etkilemektedir. 

Bu konuda yapılan çalışmaların ve ortaya çıkan projelerin ülkemizdeki en son 

örneğini 1999 Marmara Depremi sonrası yapılan kalıcı konutlarda gözlemlemek 

mümkün olmaktadır. Kalıcı konut alanlarının belirlenmesinde dikkat edilen noktalar 

konutların yapımına başlanmasından afetzedelerin kullanımına açılmasına ve hatta 

sonrasına kadar bir çok aşamada kendisini olumlu veya olumsuz olarak 

göstermektedir. Otoriteler tarafından yer seçiminde belirleyici olan en önemli nokta 

zemin durumudur. Sağlam zemin araştırması yapılarak, jeolojik ve jeoteknik raporlar 

sonucu yer seçimi kararları alınmaktadır. Tasarımı ve kullanıcı memnuniyetini 

etkileyecek diğer kriterlerin hiç birisi çoğunlukla göz önüne alınmamaktadır. 

Yer seçimi kararları neticesinde hazırlanan projeler, uygulamaları tamamlandıktan 

sonra hak sahiplerine dağıtılmaktadır ancak kullanıcıların bu konutlara uyum süreci 

uzun zaman almaktadır. Bu süreci etkileyen faktörler kullanıcıların sosyal, kültürel 

ve ekonomik özellikleri veya farkları ile belirlenmekte ve bu kişilerin yeni 

konutlarına, yeni çevrelerine uyum süreci bu kriterlere göre şekillenmektedir. 

Dolayısıyla, kullanıcıların katılımı olmadan onlara yönelik tasarlanan yaşam 

alanlarında zaten afet dolayısıyla yaşadıkları travmalara bir de yeni çevreleri 

yüzünden eklenen stres ile birlikte kullanıcıların yaşamı zorlaşmaktadır. 

Yer seçiminde alınan karalarda belirleyici olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB), 

bu misyonunu uzun yıllardır sürdürmesine rağmen, elde edilen sonuçların yetersizliği 

ortada iken aynı sistemle devam etmesi ve bu sisteme katkı sağlayabilecek 

müdahaleleri yapamamış olması ilgi çekici bir noktadır. 
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BİB‟in 1999 Marmara Depremi sonrası aldığı kararları açıklayan ve BİB‟in konuya 

genel yaklaşımını da özetleyen görüş şu şekildedir; deprem sonrasında acil barınma 

ihtiyacına yönelik “çadır kent” çalışmaları ile başlayan BİB‟in faaliyetleri daha sonra 

prefabrik geçici konut alanları yer tespiti çalışmaları ile devam etmiş, kalıcı konut 

alanlarının tespiti ve planlamaya yönelik çalışmalar ile bölgede ortaya çıkan konut 

sorununun jeolojik açıdan yerleşime uygun alanlarda oluşturulan sosyal donatı 

alanları ile birlikte, planlı yerleşim birimlerinde sürekli olarak karşılanması 

amaçlanmıştır (Bozkurt, 2001). 

Öncelikle MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı tarafından 

hazırlanan “Yerbilim Verileri Açısından Ön Değerlendirme ve Alternatif Yeni 

Kentsel Yerleşim Alanları” çalışmasında belirlenen alanlar, tarım, orman bilgileri, sit 

alanları, ulaşım ağı gibi veriler ile birlikte incelenmek suretiyle muhtemel kentsel 

gelişme alanları belirlenmiştir. Daha sonra bu alanlarda Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen jeolojik, jeoteknik etüt çalışmaları sonucunda belirlenen 

yerleşime uygun alanlar planlama çalışmaları kapsamında değerlendirilmiştir 

(Bozkurt, 2001). 

Buna karşılık, bu yaklaşımın hatalı olduğunu öne süren ve destek bulan yaklaşım ise 

şu şekilde yer almaktadır; kalıcı konutlar için yapılan yer seçimlerinin büyük bölümü 

tüm uyarılara rağmen hatalı yapılmaktadır. Kalıcı konutların yer seçimleri hiçbir üst 

ölçekli plan çalışması olmadan yapılırken, kalıcı konutlarla mevcut kentlerin ilişkisi 

irdelenmemiş, ulaşım başta olmak üzere kent ile bağlantılar etüt edilmemiştir. 

Mevcut kentlerin nerede ve ne kadar geliştirileceğine yönelik makro kararlar 

verilmeden, kentlerin gelişme yönü ve formu etüt edilmeden yer seçimleri yapılmış 

ve inşaatlara başlanmıştır (Uyar, 2001). 

Kalıcı konut yer seçimlerinde tek kriter sağlam zemin olarak belirlenmiş, bilimsel bir 

yer seçiminin gerektirdiği hiçbir araştırma ve analiz yapılmamıştır. Yerleşmelerin 

“Kent” olarak tanımlanmasının olmazsa olmaz koşullarından olan sosyal ve teknik 

altyapı alanlarının hiç birinin henüz gerçekleştirilmediği kalıcı konut alanlarına kent 

parçası denmesi ve bu alanların tamamlanmış yerleşim alanı olarak tanımlanması bir 

kandırmacadır. Bu alanlara yerleşecek olan insanların sosyal ve teknik altyapı 

alanları, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, sosyal tesisler, alışveriş merkezleri, resmi 

kurum alanları, kültürel tesisler ve alt yapı inşaatları tamamlanmadan bu alanlar 

yerleşime açılmamalıdır (Uyar, 2001). 
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Başbakanlıkça oluşturulan heyetin Marmara Bölgesinde yaptığı inceleme sonucunda 

hazırladığı rapor, deprem sonrasında yapılan çalışmalara rağmen önemli sorunların 

varlığını tespit etmektedir. Bu konuda hazırlana raporun basına da yansıyan özet 

bölümünden ve özellikle kalıcı konutlar ile ilgili kısmından alıntı yapılacak olunursa 

(Başbakanlık Heyeti Rapor Özeti, 2002);  

 Kalıcı konutların bağlantı yollarının tamamlanmaması, konutların kalitesinin 

düşüklüğü, ulaşım güçlüğü, altyapı sorunları şikayet konusudur. Bazı vatandaşlar bu 

tür sorunları nedeniyle hak sahibi oldukları konutlarını teslim almaya dahi 

gitmemektedirler, 

 Esnaf, kalıcı konutların şehir merkezine uzak kurulması nedeniyle gelir kaybına 

uğramaktan şikayetçidir, 

 Orta hasarlı binalara kiracı bulunamaması, şehir merkezlerinin kalıcı konut 

bölgelerine kayması nedeniyle gayrımenkuller de değer düşmesinden şikayet 

edilmektedir, 

şeklinde özetlenebilmektedir. 

T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından (2002) hazırlanan bir başka raporda ise; BİB‟ce 

yaptırılan konutlar ile Başbakanlık Proje Uygulama Birimi (PUB) tarafından 

yaptırılan konutlar arasında nitelik olarak da farklar bulunduğu ifade edilmektedir. 

Örneğin, BİB‟in yaptırdığı tüm konutlar merkezi ısıtmalı veya kombili iken, PUB‟ın 

sorumluluğundaki konutlar, bazı yerlerde (Cumayeri ve Gölyaka‟da) sobalı olarak 

tasarlanmıştır. Farklı kalitede ve farklı büyüklükteki konutlar hak sahipleri arasında 

memnuniyetsizliğe yol açmıştır. 

İstanbul İkitelli bölgesinde 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılan kalıcı 

konutlarda da benzer sorunlar yaşanmıştır. İstanbul içinde ikamet eden ve deprem 

sonrası hak sahibi olan vatandaşlar için yapılan İkitelli Kalıcı Konutlarının (810 adet) 

yer seçimi kriteri sağlam zemin özellikleri taşıması dışında başka bir özelliğe sahip 

değildir. Konutların inşaatının tümünün tamamlanması Kasım 2002 tarihini 

bulmuştur. Teslimdeki bu gecikme ve önemli altyapı eksiklikleri (yol, doğalgaz, 

telefon v.b. gibi) hak sahiplerinin bölgeye yerleşmesi ve uyum sürecini kolay 

geçirebilmeleri imkanını önemli ölçüde azaltmıştır. Dolayısıyla Kasım 2002 tarihi 

itibariyle konutlarda ki doluluk oranı % 50‟leri bulmamaktadır. Bunun yanında, 
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konutlarda oturanların önemli bir bölümünü de hak sahipleri değil, kiracılar 

oluşturmaktadır. 

Bölgede yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde (Konut ve Deprem Y. L. P., 

2002), hak sahiplerinin yaşadığı uyum sorunlarının nedenlerini şu şekilde ifade 

etmek mümkün olabilmektedir; 

 Konutlarda bulunan yapısal sorunlar; özellikle su tesisatı ve banyo tesisatlarında 

yaşanan sorunlar, dış cepheden su girmesi, inşaatta kullanılan malzemelerin 

kalitesizliği, bodrum katlara dış cepheden çok miktarda su girmesi ve rutubet 

oluşması v.b. gibi, 

 Tasarım hataları; bazı binalarda bodrum kat düşünülmemesi, buna bağlı olarak 

belediye tarafından yapı iskanı verilmemesi ve bu sebeple de asansörlerin 

kullanılamaması, ısıtma sistemi olarak doğalgaz-kombi düşünülmesi ancak bölgede 

doğal gaz olmaması sebebiyle soba kurulması ihtiyacı oluşması ancak odalarda baca 

düşünülmemesi sebebiyle ortaya çıkan sorunlar, 

 Altyapı sorunları; mahalleyi çevre yollara bağlayan yol sisteminin bitirilmemiş 

olması, doğalgaz ve telefon gibi acil ihtiyaç duyulan sistemlerin olmayışı, toplu 

taşıma araçlarının bulunmayışı, 

 Sosyal, kültürel, eğitim, dini, sağlık tesisleri bulunmaması sıkıntısı; mahalleye en 

yakın okul, alışveriş merkezi, kültürel tesis, dini tesis ve sağlık tesisinin 

kilometrelerce uzakta oluşu ve buralara insanların çoğunlukla kendi imkanlarıyla 

ulaşmak zorunda kalmaları, 

 Ekonomik sorunlar; mahallede bulunan insanların iş yerlerinin çoğunlukla 

deprem öncesinde yaşadıkları bölgelerde bulunması sebebiyle yaşanan sıkıntılar, 

 Kültürel sorunlar; mahalledeki diğer sorunlara bağlı olarak bölgeye yerleşenlerin 

çoğunlukla düşük gelirli kiracılar olması ve bu kişilerle mahallede oturan hak 

sahiplerinin anlaşamaması, kiracıların yaşadıkları çevreyi sahiplenmemesi üzerine 

şikayetler, 

 Güvenlik sorunları; hak sahiplerinin hırsızlık v.b. gibi olaylar karşısında 

kendilerini ve konutlarını güvende hissetmemeleri, çevresel güvenliğin yetersiz 

olduğunu düşünmeleri, 
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 Koordinasyon sorunu; özellikle sorunlarını anlatabilecek bir muhatap 

bulamamaları, müteahhit firma-kontrolör firma ve BİB‟in sorumluluğu kendi 

üzerilerine almamaları, 

şeklinde özetlenebilir.  

Kırsal alanlarda, Gediz örneğinde gördüğümüz gibi, karşımıza çıkan ve uyum 

sorununa temel teşkil eden faktörler, şehir alanlarında şekil değiştirseler dahi, farklı 

ihtiyaçlara göre şekillenen bu kriterler yine kullanıcıların uyum sorunu olarak 

görülmektedir. 

Uygulanan afet sonrası yerleşim politikaları halkın katılımı olmadan hazırlanması ve 

kurumlar arası koordinasyonun olmaması sebebiyle başarılı olamamaktadır. Afet 

sonrası yeniden yapım politikaları ile afet öncesi imar politikaları arasındaki en 

önemli benzerlik kullanım sonrası oluşabilecek problemlerin önceden 

görülememesidir. Bu problemlerin ortaya çıkardığı sorunlar afet öncesinde karşımıza 

gecekondu ve çöküntü alanları ile plansız şehirleşmeler olarak çıkarken afet 

sonrasında da terkedilmiş veya reddedilmiş çöküntü alanı olmaya mahkum büyük 

finanssal yatırımlara mal olmuş mahalleler ve buna bağlı olarak yine plansız gelişme 

alanları olarak çıkmaktadır. Dolayısıyla, her iki durumda da yöre halkının gerek ülke 

ekonomisine katkısı gerekse de refah ve mutluluğu engellenmiş olmaktadır. 
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IV.  BÖLÜM 

ALAN ÇALIġMASI: SENĠRKENT’DE AFET SONRASI KALICI KONUT 

UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

4.  ÇALIġMANIN AMACI 

13 Temmuz 1995 tarihinde Isparta‟ya bağlı Senirkent ilçesinde meydana gelen sel 

felaketinden sonra bölgeye yapılan kalıcı konutların kullanımı üzerinden yaklaşık 8 

yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde yöre halkının afet sonrası yapılan konutlarına uyumu 

ve bu konutların kullanım sonrası değerlendirilmesini hedefleyen bir çalışma 

yürütülmesi düşünülmektedir. Gerek 1995 yılı öncesinde gerekse sonrasında 

ülkemizin değişik bölgelerinde afet sonrası kalıcı konut uygulamaları yürütülmüştür. 

İleride yaşanabilecek yeni afetler sonrasında ortaya çıkacak konut ihtiyacının 

karşılanması için önceden planlama yapılması gerekliliği ortadadır. Ancak, yapılacak 

planlamada yöresel farklılıklar ve sosyokültürel özellikler göz ardı edilmemelidir. 

Dolayısıyla ülkemizde değişik yörelerde yapılmış olan kalıcı konut 

uygulamalarından elde edilen verilerin oluşturacağı bir “veri bankası” ileride 

yapılabilecek bir planlamada kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bu çalışmalardan 

edinilen bilgi ve tecrübeler, yaşanabilecek benzer olaylarda yol gösterici 

olabilecektir. Bunun yanında, ileride yapılacak projelerin başarısını etkileyecek olan 

faktör sadece iyi planlama ve uygulama değil, eldeki geçmiş örneklere dayanan 

tecrübelerde olacaktır. 

Senirkent örneği ise, gerek kırsal alan içerisinde değerlendirilebilmesi gerekse de 

bundan sonra ülkemizi daha sık etkileyecek olması muhtemel “ani sel olgusu” ile 

ilgili bir deneyim olması itibari ile incelemeye değerdir.  

4.1.  ÇalıĢma Alanının Tanıtılması – Senirkent (Isparta) 

Senirkent ilçesi İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesiştiği bir coğrafyada, Eğridir 

Gölü‟ne çok yakın bir mesafede yer almaktadır (Şekil 4.1). İlçenin gerek coğrafi 
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konumu, gerekse de tarihsel geçmişi açısında ilgi çekici bir bölgede kurulmuş olması 

en önemli özelliğidir.  

 

ġekil 4.1. Senirkent (Karayolları Haritası, 2000) 

4.1.1.  Coğrafi Yapısı 

Isparta iline bağlı olan Senirkent, Akdeniz Bölgesinin Göller yöresindedir. Eğirdir 

Gölü‟nün “Hoyran Gölü” diye anılan kuzey kısmının batısında, en geniş yeri 10 km 

yi geçmeyen 30 km uzunluğunda ve batıya doğru gittikçe daralan vadinin 

güneyindeki Kocadağ‟ın (Kapı Dağı) kuzey yamacında kurulmuştur. 
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ġekil 4.2. Senirkent ilçe sınırı ve Hoyran gölü (Aksoy, 1992) 

Güneydoğusunda Eğirdir, güneyinde Atabey, batısında Uluborlu, kuzeybatısında 

Afyon‟a bağlı Dinar, kuzeyinde Şuhut, kuzeydoğusunda da  Yalvaç ilçeleri vardır 

(Şekil 4.2). Bağlı olduğu Isparta il merkezine 76km. uzaklıktadır. Denizden 

yüksekliği 1010 metre, yüzölçümü ise 600km. kare kadardır. 1990 nüfus sayımına 

göre merkez ilçe nüfusu 10.738 kişidir. Bölgede yazları oldukça sıcak ve kurak, 

kışları sert ve soğuk geçer. Akdeniz ve kara iklimi hakim olup her iki iklimin 

özellikleri görülmektedir (Senirkent Yükseliş Gazetesi, 2000). 

4.1.2.  Senirkent’in Tarihçesi 

Senirkent‟in bulunduğu bölgenin çok eski devirlerinden beri yerleşme merkezi 

olduğu, Milattan 3000-4000 yıl önce başlayan taş ve maden devirlerine ait 

buluntulardan anlaşılmaktadır. Bu bölgede ayrıca Yunan, Roma, Bizans ve Selçuklu 

devirlerine ait eserler mevcuttur. 

1071 Malazgirt Zaferi‟nden sonra Anadolu‟nun içlerine sokulan Selçuklu Türkleri bu 

bölgeyi de ele geçirerek Uluğbey ve Yassıören köylerini kurmuşlardır. 

Konya Selçukluları‟nın parçalanmasından sonra kurulan Osmanlı Devletinin sınırları 

içine giren Senirkent‟i, 1370 tarihinde Oğuz soyundan ve Kayıhan boyundan olan bir 

kısım Türkler Şeyh Ahmet Sultan, Elperek, Turgut Baba‟ların emrinde gelerek bu 

“Senir” bölge üstünde kurmuşlardır. “SENİR” dağ eteğindeki meyilli düzlük 

K 
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anlamına gelir ki,  Senirkent‟in kurulu olduğu toprak parçası da aynen böyledir. Bir 

başka kaynakta ise “SENİR”‟in kıraç ve sınır anlamlarına geldiği ifade edilmektedir. 

Senirkent‟i kuran Turgut ve Elperek Babaların soyu halen devam etmektedir.1370 

yılında kurulmuş olan Senirkent, 1877 yılında Uluborlu ilçesine bağlı bir nahiye 

konumuna getirilmiş olup, 16 Haziran 1952 yılında “Bakanlar Kurulu Kararı” ile 

müstakil bir ilçe olarak kabul edilmiştir (Aksoy, 1992). 

4.1.3.   Eğitim Durumu 

Arazinin dar oluşu yüzünden halkın tarımdan geçimini sağlayacak bir gelir elde 

etmesi mümkün olamamaktadır. Sanayi ve madencilik gibi iş sahalarından da yoksun 

olan Senirkent‟li 1930‟lu yıllarda başlayan bir çaba göstererek eğitim yolu ile bu dar 

boğazı aşmaya çalışmaktadır. Kurdukları “Senirkent Yükseliş Birliği” isimli bir 

dernekle 1931 yılında Afyon‟da bir öğrenci yurdu açmış, yöre çocuklarının öğrenim 

görmesine imkan sağlamıştır. 

İlçe halkının %99‟u okuma yazma bilmektedir. İlçede bir halk kütüphanesi mevcut 

olup büyükler ve çocuklar için okuma salonları vardır. Kütüphanede halen 17000 

kitap mevcuttur. İlçede tiyatro, konferans, anma günü gibi kültürel faaliyetler için 

belediye sinema salonu, teknik lise ve endüstri meslek lisesi salonu, kapalı spor 

salonu mevcuttur. 

İlçede üç kitap evi faaliyet göstermektedir. Onbeş günde bir çıkan “Senirkent 

Gazetesi” adlı mahalli gazete bulunmaktadır (Senirkent Yükseliş Gazetesi, 2000). 

4.1.4.   Ġdari Durum 

İlçe merkezi Toroslar‟ın kolları durumunda olan dağların meydana getirdiği dar bir 

vadide yerleşmiş olup İstiklal, Turgutlar, Zafer, Cumhuriyet, 16 Haziran, Taşmescit, 

Yayla, Orta, Büyükçeşme, Pazar, Şeyhler, Hamidiye, Kıbrıs, Hıdır çelebi, Yeni 

Mahalle olmak üzere toplam 15 mahalleden oluşmuştur. 

İlçeni üç kasabası (Büyükkabaca, Yassıören, Uluğbey) ve beş köyü (Akkeçili, 

Başköy, Garip, Gençali, Ortayazı) bulunmaktadır (Senirkent Yükseliş Gazetesi, 

2000). 
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4.1.5.  Ekonomik Durum 

Halkın geçimi tarıma dayanır, pancar ve hububat tarımı yapılır.İlçede bol miktarda 

bağcılık, elma, kiraz, vişne ve ayva meyveciliği yapılmaktadır. Meyvelerin özelliğini 

kaybetmeden uzun süre muhafaza edilebilmesi için Senirkent‟de 3500 ton kapasiteli, 

B. Kabaca‟da 500 ton kapasiteli soğuk hava deposu bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllarda ilçe sınırları içerisinde bulunan Hoyran Gölü‟nde su ürünleri avcılığı 

yapılmakta olup, ihraç edilen bu ürünlerden bol miktarda döviz elde edilmekte iken 

son zamanlarda görülen mantar hastalığı ilçeyi bu gelirden mahrum bırakmıştır. 

İlçe ekonomisinde az da olsa hayvancılığın önemi vardır. 1991 yılı itibariyle 28.346 

küçükbaş, 3.035 büyükbaş, 1.034 tırnaklı ve 12.533 kümes hayvanı mevcut olup 

yılda 1.900.000 adet yumurta üretilmektedir. 

İlçe merkezinde bir Ziraat ve bir Halk Bankası şubesi, B. Kabaca Kasabası‟nda bir 

Ziraat Bankası şubesi olmak üzere üç banka bulunmaktadır (Senirkent Yükseliş 

Gazetesi, 2000).  

4.1.6.   UlaĢım 

Gerek il merkezine gerekse Eğirdir ve Yalvaç ilçelerine asfalt yolla bağlanmış olup, 

yılın her mevsiminde ulaşım rahatlıkla yapılmaktadır. Kış mevsiminde yolların 

kapanması söz konusu değildir. İlçeden Isparta, Antalya, Afyon, İzmir illerine 

günlük, Ankara ve İstanbul illerine haftada iki gün ulaşım imkanı bulunmaktadır 

(Senirkent Yükseliş Gazetesi, 2000). 

4.2.  Senirkent Sel Felaketinin Nedenleri ve Sonuçları 

1995 yılında meydana gelen sel felaketini oluşturan nedenleri incelemek üzere 

bölgeye gönderilen uzman kişilerin hazırladıkları raporlar doğrultusunda bir takım 

veriler elde etmek mümkün olabilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi ve 

TMMOB‟nin oluşturduğu iki, ayrı ekip bölgede afet sonrası inceleme yapmış ve 

bulgularını ilgili kurumlara iletmişlerdir. Bu bulgular ışığında hazırlanan raporlar ile 

ilgili bilgiler bundan sonraki bölümlerde aktarılacaktır. Dolayısıyla, afetin 

oluşumunu ve niteliğini kavramamız mümkün olabilecektir. 
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4.2.1.  Doğal Yapı 

Senirkent ilçesinde yerleşimin bir kısmı oldukça düz bir alanda kurulmuş iken, bir 

kısmı da, özellikle ilk yerleşim alanları Beşparmak Dağı eteklerine doğru eğimli 

arazide kurulmuştur. Bu bölgede eğim % 15-30 arasındadır. Güneyde Beşparmak 

dağlarının yamaçlarına doğru bu eğim % 40-50‟ye ulaşmaktadır. Kentin kuzey 

kesimleri ise oldukça düz bir arazide yer almaktadır (TMMOB, 1995). 

İlçenin zemin yapısını alüvyon, yamaç molozu ve kireç taşları oluşturmaktadır. 

Senirkent 1. derece deprem kuşağında yer almaktadır. Senirkent‟in yakın çevresinde 

tarih boyunca önemli depremler olduğu bilinmektedir. Yakın tarihe bakıldığında 

1995 Dinar-Afyon ve 2002 Sultandağı-Afyon depremleri yörede oldukça şiddetli 

hissedilmiştir.  

İklim açısından ise Senirkent Akdeniz iklimi ve Orta Anadolu iklimi arasında bir 

geçiş bölgesidir. İlçenin aldığı ortalama yağış miktarı 733.3 mm‟dir. Bu miktar 

Eğirdir‟de 673.6 mm, Isparta‟da ise 619.3 mm‟dir. Ortalama dolu yağışının olduğu 

günlerin sayısı Senirkent‟de 2.3, Eğirdir‟de 2.2, Isparta‟da 4.3‟tür. Ortalama kar 

yağışlı günlerin sayısı Senirkent‟de 8.2, Eğirdir‟de 3.9 ve Isparta‟da 8.1‟dir 

(TMMOB, 1995). 

İlçenin bitki örtüsü ilçe alanı içerisinde farklı özellikler göstermektedir. Bu farklılık 

ilçenin topoğrafik yapısından kaynaklanmaktadır. Eğimin yüksek olduğu kentin 

güney yamacında karaçam ve sedir ağaçları ile badem ağaçları, bodur bitkiler, 

çalılıklar, daha düz olan kuzeyde ise tarımsal nitelikli alanlar (meyve bahçeleri) bitki 

örtüsünü oluşturan öğelerdir (TMMOB, 1995). 

4.2.2.   Felaketi OluĢturan Nedenler 

Isparta‟nın Senirkent ilçesinde 13 Temmuz 1995 günü, saat yaklaşık olarak 19.00 – 

20.00 saatleri arasında meydana gelen çamur akıntısı, ilçede 74 kişinin ölümüne, 46 

kişinin yaralanmasına, 195 evin yıkılmasına, 107 evin hafif, 18 evin orta derecede 

hasar görmesine neden olmuştur (TMMOB, 1995) (Şekil 4.3). 
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ġekil 4.3. Senirkent Sel Felaketi (www.tema.org.tr) 

Birleşik bir  birikinti konisi özelliği gösteren ve ilçenin yerleşim alanının yarıdan 

fazlasının bulunduğu birikinti konisinin gerisinde, kaynağını Beşparmak 

Dağları‟ndan alan Doğru Dere ile, kaynağını Deliyurt Mevkiinden alan bir başka 

mevsimlik akarsu olan Su Yolu Dereleri bulunmaktadır. 13 Temmuz günü meydana 

gelen şiddetli yağışlar sırasında bu akarsular ve yamaçlarda oluşan sellenmeler, 

birkaç gün önceki yağışlarla yeteri kadar doymuş olan malzemeyi aşağılara doğru 

sürüklemişlerdir. Sahada özellikle kayalıkların önünde yer alan bol miktardaki 

döküntü malzeme ile yamaçların sahip olduğu kuvvetli eğim ve yükselti değerleri, 

ayrıca bitki örtüsünün zayıflığı, bu harekette etkili olmuştur (Koçak, 1995). 

Başlangıçta daha sulu bir karakter göstererek akan malzemeler aşağı doğru olan 

hareketleri esnasında, yeni katılan malzemelerin etkisiyle kıvamlanarak çamur 

akıntısı özelliği kazanmıştır. Beraberinde tonlarca ağırlıkta büyük kayaları da 

sürükleyecek kadar kuvvetli olan bu akıntılardan özellikle Doğru Dere‟den (Şekil 

4.5) akanı, koniye geldiğinde eğim azalmasına bağlı olarak dört kola ayrılarak kente 

girmiştir. Diğer dere ise tek kol olarak kente girmiştir. Bu yeni kollarda, büyük bir 

hızla hareket eden akıntılar kerpiç evlerden birçoğunu yıkmış veya oturulamayacak 

duruma getirmiştir (Şekil 4.4). Bunun yanı sıra betonarme evlerde yer yer hasara 

uğramıştır (Koçak, 1995) . 

 

 

 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.4. Afet Sonrası 

(Senirkent Yükseliş Gazetesi,2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.5. Dere Yatağı (fotoğraf: Tolga Özden, 2002) 

4.3.   Afet Sonrası Yapılan ÇalıĢmalar 

Yaşanan sel felaketi sonrasında öncelikle çamur ve enkaz yığını altında kalanlara 

yardım amacıyla müdahale yapılmıştır. Bunun yanında evsiz kalanlar için çadır 

kurulması ve yemek dağıtımı çalışmaları yapılmıştır. Bazı afetzedeler de evleri sel 

bölgesinde olmayan akrabalarının yanına yerleşmişlerdir. Müdahale aşamasının 

Selin geldiği ve en çok hasarı verdiği 

yol – Doğru Dere yolu 
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hemen ardından, kalıcı konut yapımı çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkan yeni mahalle ve kalıcı konutlar araştırmanın ana temasını 

oluşturmaktadır. 

4.3.1.   Senirkent Kalıcı Konutları ve Yer Seçimi  

Afetin hemen ardından, öncelikle evsiz kalan insanlar için yapılacak olan konutların 

bulunacağı arazinin yer seçim çalışması yapılmıştır. Bu alanın seçimindeki en önemli 

ve tek kriter sel yataklarından uzakta, düz bir zemin üzerinde olmasıdır. 

Şehir merkezine olan uzaklık, sosyal ve kültürel donatılara olan uzaklıklar çok fazla 

göz önüne alınmamıştır. Bununla birlikte tek doğal afetin sel olmadığı düşünülürse, 

Senirkent gibi birinci derece deprem bölgesinde bulunan bir bölgede yapılacak 

konutların deprem güvenliğinin de düşünülmesi gerekmektedir. Ancak bu kriterde 

göz ardı edilebilmiştir. Bu noktada Senirkent şu açıdan belki şanslı sayılabilmektedir,  

yapılmasına karar verilen konutların yapım sistemi tünel kalıp sistem olarak 

belirlenmiştir. Belirlenen bu sistem aslında deprem güvenli bir sistem olarak 

bilinmektedir.  

Bu kriterler ışığında, Senirkent‟in doğusun da yer alan ve bir ana ulaşım arteri 

üzerinde bulunan arazinin kamulaştırılmasına ve kalıcı konutlara tahsis edilmesine 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından karar verilmiştir. Bu doğrultuda yaklaşık 

olarak 25.600 – 25.700 m
2
‟lik bir alan kamulaştırılmıştır. 

4.3.2.   Projelendirme ve Uygulama AĢaması 

Projelendirme aşaması oldukça çabuk gelişmiş ve sonlandırılmıştır. Afetin meydana 

geldiği tarih olan 13.07.1995 tarihinden itibaren, bölgede yapılacak kalıcı konutların 

tüm projelendirme – hak sahipliği ve borçlandırma işleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü‟ne verilmiştir. 

Konutların projelendirilmesi işi Bayındırlık Bakanlığı – Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

– Mimari Proje Daire Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Projeler 10 – 15 gün 

içerisinde hazırlanarak ihaleye çıkartılmıştır. Yapılan projeler gerek konut tipleri 

açısından, gerekse de yapım sistemi açısından daha önce Dinar Depremi ardından bu 

bölgede yapılan kalıcı konutlarla aynı özellikleri taşımaktadırlar. 

Dolayısıyla, şu söylenebilir, Senirkent‟e yapılan konutların projelendirme 

çalışmalarında yapılan tek şey, hazır olan yapı bloklarının seçilmiş olan araziye 
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yerleştirilmesi olmuştur. Bu sebeple de projelendirme aşaması oldukça hızlı 

bitirilmiş ve uygulama aşamasına geçilmiştir. 

Yapılan ihale sonucunda, ihaleyi kazanan firma inşaata resmi olarak 18.08.1995 

tarihinde başlamıştır. 22.09.1995 tarihin de dönemin Cumhurbaşkanı tarafından bu 

konutların temeli atılmıştır. 

19.12.1995 tarihinde ise konutların inşaatı tamamlanmıştır. Tamamlanan bütün 

konutlar dönemin cumhurbaşkanı ve dönemin başbakanının 27.04.1996 tarihin de 

katıldıkları bir tapu dağıtım töreniyle hak sahiplerine teslim edilmiştir. Dolayısıyla, 

konutların tüm projelendirme, uygulama ve hak sahiplerine dağıtım işlerinin 

süresinin 7-8 ay olduğu görülebilmektedir. Kalıcı konut projeleri ile ilgili genel 

bilgiler şu şekilde sıralanabilir, 

 Projelerle ilgili kurum; Bayındırlık Bakanlığı – Yapı İşleri Genel Müdürlüğü – 

Mimari Proje Daire Başkanlığı, 

 Maliyet ve ödeme ile ilgili kurum; Bayındırlık Bakanlığı - Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü – Planlama, Hak Sahipliği ve Borçlandırma Daire Başkanlığı, 

 İhale ile verilen bir proje, 

 Konut sayısı 188 ADET, 

 Bir konutun maliyeti 744 milyon TL (1995 fiyatları ile), 

 Hak sahibi borçlanması; ilk iki yılı ödemesiz, 20 yıl vadeli ödeme, 

 Keşif Bedeli ; 177.062.532.000 TL, 

 İnşaat Başlangıç Tarihi; 18.08.1995 

 Sözleşmeye göre İnşaat Bitiş Tarihi ; 20.11.1995 

 Gerçek Bitiş Tarihi; 19.12.1995 (Bayındırlık Bakanlığı Planlama Hak Sahipliği ve 

Borçlandırma Daire Başkanlığı, 2002) 
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Konutların kullanım sonrası değerlendirilmesi ve tezin ana fikrini oluşturan, 

konutların kullanıcıların sosyokültürel özellikleri ile uyumu ve kullanıcıların yeni 

çevrelerine adaptasyon süreci konuları ilerideki bölümlerde değerlendirilecektir. 

4.3.3.   Afet Sonrası Yeniden Yapılandırma ve Rehabilitasyon Projesi 

Felaketten sonra ilçenin yeniden yapılandırılması ve yeni sel felaketlerine karşı 

tedbir alınması amacıyla Dünya Bankası‟ndan 33 milyon ABD doları finansman 

sağlanmıştır. Şehrin yol, su, kanalizasyon, elektrik yapıları yeniden düzenlenmiştir. 

Felakete sebep olan Doğrudere üzerine yaklaşık 90 adet büyük betonarme duvar 

yapılmıştır (Şekil 4.6).  

Finanssal kaynak, 1992 yılında Erzincan‟da meydana gelen depremin yol açtığı 

hasarın giderilmesi ve kentsel yenilemenin gerçekleştirilmesi amacıyla uygulamaya 

konulan “Erzincan Depremi Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılanma Projesi” için 

Dünya Bankası‟ndan bölge için ayrılan 285 Milyon ABD Doları krediden 

sağlanmıştır (www.basbakanlik.gov.tr, 2002) . 

  

 

 

ġekil 4.6. Doğru Dere Rehabilitasyon Projesi (fotoğraf: Tolga Özden, 2002) 

4.3.4.   Senirkent Erozyon Kontrolü Projesi  

Selin geldiği Doğru ve Suyolu dereleri su toplama havzasında, 1960‟lı yıllarda 19 ha 

1988 yılında 30 ha olmak üzere toplam 49 ha sahada ağaçlandırma çalışması 

yapılmıştır. Ancak, halkın ağaçlandırma çalışmasına karşı çıkmasından dolayı 

çalışmalar o yıllarda durdurulmuştur. Durdurulmasının sebebi ise, yöre halkının 

hayvanlarını bu bölgede otlatmaları ve ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle bölgeye 

giriş yapamayacak olmalarıdır. 

Yapılan incelemelerde, felakete sebep olan selin, havzanın ağaçlandırılması 

durdurulan ve aşırı otlamanın devam ettiği alanlarda oluştuğu anlaşılmıştır. Bunun 

http://www.basbakanlik.gov.tr/
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üzerine Isparta Valiliğinin ve Mahalli idarenin desteği ile söz konusu sahalar 

otlatmaya kapatılmış ve erozyon kontrolü önlemleri çalışmalarına başlanmıştır. Bu 

çalışmalara finanssal destek sağlamak amacıyla Dünya Bankası‟ndan 1.4 Milyon 

ABD Doları finansman sağlanmış ve bu paranın harcanması içinde 06.05.1996 

tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Ağaçlandırma ve Erozyon 

Kontrolü Genel Müdürlüğü arasında bir protokol imzalanmıştır. Dünya Bankası‟ndan 

sağlanan bu kaynak ile başta felakete sebep olan dere havzaları ve potansiyel tehlike 

oluşturan komşu dere havzalarında 2600 hektar erozyon kontrolü ve 490 hektar mera 

ıslahı planlanmıştır (Şekil 4.7). 

Dünya Bankası‟ndan sağlanan söz konusu parasal destek ile 1996 yılından itibaren 

çalışmalar hız kazanmış, 1996 yılında 500 hektar, 1997 yılında 900 hektar, 1998 

yılında 900 hektar, 1999 yılında 302 hektar olmak üzere toplam 2602 hektar sahada 

erozyon kontrolü çalışması yapılarak 2602 hektar sahaya 3.035.000 adet fidan 

dikilmiştir. Bu işler içinde 383.452.000. – TL para harcanmıştır. 

Dünya Bankası‟ndan sağlanan destek 1999 yılı sonunda sona ermiştir. Ancak sahanın 

bakım ve koruma çalışmalarına Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 

Müdürlüğü‟nce devam edilmektedir (www.basbakanlik.gov.tr, 2002) . 

   

 

 

ġekil 4.7. Ağaçlandırma çalışmaları (fotoğraf: Tolga Özden, 2002) 

 

 

 

 

http://www.basbakanlik.gov.tr/
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4.4. Alan ÇalıĢması Yönteminin Tanıtılması 

Senirkent ilçesinde 13 Temmuz 1995 tarihinde meydana gelen sel afetinden sonra, 

afetzedeler için bölgede yapılan kalıcı konut uygulamaları alan çalışmasının ana 

temasını teşkil etmektedir (Şekil 4.8). Çalışmanın yönteminin ise kalıcı konutlar da 

oturan afetzede ve hak sahipleri ile görüşme yöntemi olarak yapılması planlanmıştır. 

Çalışma yönteminin uygulanmasında, İTÜ Konut ve Deprem Yüksek Lisans 

Programı‟nda 2002 yılı içerisinde İstanbul İkitelli Bölgesi kalıcı konut 

uygulamalarının kullanım sonrası değerlendirilmesi konusunda hazırlanan 

çalışmadan elde edilen deneyimlerden de faydalanılmıştır. 

Uygulamanın, görüşmecilere, önceden hazırlanan anket sorularının yöneltilmesi 

şeklinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Bu amaçla da, daha önceki 

deneyimlerden de elde edilen veriler ışığında 31 adet sorudan oluşan bir anket formu 

hazırlanmıştır (Ek A-Anket Formu). 

Çalışma alanında 16 bloktan oluşan 188 adet konut bulunmaktadır (Ek B-Vaziyet 

Planı). 15 blok üç katlı 1 blok 2 katlı olarak yapılmıştır. Her katta 4 daire 

bulunmaktadır (Ek C-tipik kat planı). Yapılan ön tespitler neticesinde halen 

kullanılmakta olan bu konutların yaklaşık %8‟inin (15 adet kadar konutun) boş 

olduğu belirlenmiştir. Bir başka tespit ise, tüm konutların yaklaşık %10‟unun (20 

adet kadar konutun) kiracılar tarafından kullanıldığıdır. Diğer bir tespit ise, 2 

konutun hak sahipleri tarafından borçlarının ödendiği ve satışının 

gerçekleştirildiğidir. Bu tespitler ışığında, konutların yaklaşık %18‟inin (35-40 

civarında konutun) hak sahipleri veya afetzedeler tarafından kullanılmadığı ortaya 

çıkmaktadır. 

ġekil 4.8. Senirkent Kalıcı Konutları (fotoğraf: Tolga Özden, 2002) 
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4.5. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi 

Bu bölümde, anketlerden elde edilen verilerin, anket sorularında belirlenen sıraya 

göre (Ek A) aktarılmasına çalışılmıştır. Alan çalışmasında uygulanan anket yöntemi 

ile birlikte, yapılan ön çalışma ve tespitlerden de elde edilen veriler ışığında 11 

afetzede aile ile görüşme fırsatı bulunmuştur. 

Anketler neticesinde elde edilen verilere değinmek gerekirse; afet sonrasında, kalıcı 

konutların teslim edilmesine kadar geçen sürede afetzedelerin büyük çoğunluğunun 

ilk bir-iki hafta çadırlarda, komşu ve akrabalarının yanlarında barındıkları, daha 

sonra ise ev kiralama yolunu tercih ettikleri belirlenmiştir. Afette hasar gören 

konutların tamamının müstakil ve en az iki katlı geleneksel konut tipi olduğu tespit 

edilmiştir  (Şekil 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.9. Senirkent‟de Geleneksel Konut Örnekleri (fotoğraf: Tolga Özden, 2002) 

 

Geleneksel konutların çoğunlukla 3 veya 4 odalı olduğu belirtilmiştir (%90 

oranında). Her ne kadar bu konutların m
2 

olarak büyüklükleri kesin olarak tespit 

edilemese de, ilgili soruya cevap veren tüm afetzedelerin (11 afetzede ailenin) 

verdiği bilgiler ışığında konuttan konuta değişkenlik gösteren ortalama büyüklüklerin 

120 – 130 m
2 

olduğu tahmin edilebilmektedir. Ankete katılanlarda genel olarak eski 

ve yeni konutları arasındaki büyüklük karşılaştırmasında, eski konutlarının 

büyüklüğü tercih edilmekte ve yeni konutları ile ilgili bu konudaki 

memnuniyetsizlikleri ifade edilmekte ve bu memnuniyetsizlik %90 oranında tespit 

edilmektedir. Özellikle birey sayısı 2 kişiden daha fazla olan ailelerin barındığı 

konutlarda bu memnuniyetsizlik çok fazla görünürken (%100 memnun değil), 2 ve 

daha az bireyin bulunduğu konutlarda memnuniyetsizlik oranı düşmektedir (%70-80 
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memnun değil). Dolayısıyla, kalabalık aileler için eski (geleneksel) konutlarının daha 

cazip olduğu sonucunu çıkarmak yanlış olmayacaktır. 

Eski konutlarda, hemen hemen her evde bulunan bazı mekanlar; ekmeklik, ahır, 

kümes, depolar yeni konutlarda (kalıcı konutlarda) ya hiç bulunmamakta ya da çok 

yetersiz görülmektedir. Bunun yanında elde edilen bir başka veri de kullanıcıların, 

eski evlerinin ilçe içerisindeki konumundan çok daha fazla memnun olduklarıdır. 

Bunun nedenini de yeni konutlarının şehir merkezine ve alış veriş merkezine olan 

uzaklığı ile açıklamaktadırlar. Ankete katılanların tamamı, özellikle ilçe merkezine 

ve alış veriş mekanlarına olan uzaklık konusunda eski evlerinin konumunun daha 

uygun olduğunu belirtmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.10. İlçe Vaziyet Planı, 1/5000 ölçekli haritadan alınmıştır (Kaynak: Senirkent Belediyesi, 

2002) 

 

Geleneksel konutların tamamına yakını dağ yamacına kurulu olması sebebiyle 

Kuzey-Güney yönleri doğrultusunda konumlandığı görülmektedir (Şekil 4.10). Bu 

sebeple eski konutların güneş alma şansı az olmaktadır. Ancak, kullanıcıların ifadesi 

ile, dağ yamacında bulunan konutların, “havadar olması” özelliği belirtilmektedir. 

Kalıcı Konut Alanı 

Ġlçe Merkezi 

Geleneksel Konut Alanı 

(Afetten etkilenen) 

K 
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Bir kısım geleneksel konutun Eğirdir Gölü manzarası olması da önemli bir özellik 

olarak ifade edilmektedir. 

Afetzedelerin eski konutlarında, özellikle komşuluk ilişkileri, ilçe merkezine ulaşım 

ve konutların kullanışlılığı önemli ve memnun edici özellikler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Katılımcıların tümünün de eski konutları ile ilgili olarak özellikle 

belirtmek istedikleri memnuniyetsizlikleri bulunmamaktadır. Eski konutlarının 

kullanışlılık değerlendirmesi %80 oranla “çok iyi” olarak tespit edilmiş, diğer 

alternatif ise %20 oranla “iyi” olarak ifade edilmiştir. Hak sahiplerinin %30-40 gibi 

bir oranının 1996 yılı yaz aylarında ancak konutlarına yerleşebildikleri, kalıcı 

konutların tamamının ise 1997 ve 1998 yılları içinde dolduğu belirtilmektedir.  

Yeni konutları ile ilgili olarak bu konutlarının (kalıcı konutların) büyüklüğünün 

değerlendirildiği soruda ağırlıklı olarak (%90) yeni konutlarını küçük bulmaktadırlar. 

Aynı şekilde, kullanıcılar, yeni konutlarının ilçe içerisindeki yerinden memnun 

olmadıklarını, ilçe merkezine ve alışveriş birimlerine uzak olduğunu 

belirtmektedirler. Yeni konutlarında özellikle belirtilen ve ihtiyaç duyulan mekanlar 

kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından (%90) 1 oda ve balkon olarak ifade 

edilmektedir. Kalıcı konut planlarında da görülebileceği gibi (Ek C-tipik kat planı) 

iki odalı konut özellikle çocuklu aileler için yetersiz bulunmakta ve geleneksel 

konutlarında “dam” olarak nitelenen açık alana sahip kullanıcılar, en azından bu 

işlevi görebilecek bir balkona ihtiyaç duymaktadırlar (Şekil 4.11). Kalıcı konutlar ise 

kullanıcıların bu ihtiyacını karşılamaktan uzak görülmektedir. Bununla birlikte 

konutlarının içinde “yüklük” olarak tabir edilen depolama amaçlı dolaplara ihtiyaç 

duyulduğunu belirtmektedirler. Ankete katılanların tamamı, yeni evlerinde gereksiz 

bir mekan olmadığını, aynı zamanda yeni evleri içerisinde herhangi bir değişiklik 

yapamadıklarını ifade etmektedirler. Konutların yapım sisteminde tünel kalıp metodu 

kullanılması nedeniyle zaten bu konutlar yapısal bir değişikliğe izin vermemektedir. 

Konutlar üzerinde yapılabilen ender değişiklik ise balkonların kapatılması ve 

pencerelerin PVC olarak değiştirilmesidir (Şekil 4.12). 
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ġekil 4.11. Kullanıcıların geleneksel konutlarında kullandıkları ve depolama, ürün sergileme        

amaçlı teraslar (fotoğraf: Tolga Özden, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.12. Balkon ve pencerelerde yapılan değişiklikler (fotoğraf: Tolga Özden, 2003) 

Özellikle 21. soruda (Ek A) yöneltilen düşünce konusunda, ankete tüm katılanlar 

gerek planlama öncesi gerekse de uygulamada kendi fikirlerinin de alınmasını doğru 

bulmaktadırlar. Ulaşılan önemli bir tespitte, konutların yapımından önce 

afetzedelerin ilgili kurum ve kişilerce bir araya getirildikleri ve nasıl konutlar 

istedikleri konusunda kendilerine fikirlerinin sorulduğu ifade edilmektedir. Bu 

toplantı sonucunda afetzedelerin bir kısmının müstakil konutlar isterken, bir kısmının 

apartman dairesi istediği görülmüş, bir diğer kısım afetzede ise “başımızı sokacak bir 

yer olsun da nasıl olursa olsun” şeklinde bir ifade kullandıkları iddia edilmiştir. Bu 

ifadelerin sayısal bir oranlaması bilinmemekle birlikte yapılan görüşmelerden 

edinilen izlenimler neticesinde, her üç fikrin de eşit oranlarda belirtildiği 

düşünülmektedir. 
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Kalıcı konutların yerleşiminde, blokların baktığı yönler daha çok rasgele seçilmiş 

gibi görünmektedir (Ek B). Blokların büyük bir kısmı (14 adet blok) Kuzey-Güney 

doğrultusunda yerleştirilmişken diğer bloklar (2 adet blok) ise Doğu-Batı yönünde 

bulunmaktadır. Kuzey-Güney cephesinde bulunan konut sahipleri, konutlarının diğer 

yöne bakan konutlara oranla ciddi ölçüde daha soğuk olmasından ve güneş 

alamamaktan şikayet etmektedirler.  

Kalıcı konutlarda, yapıdan ileri gelen problemlerin en başında tesisatlarda rastlanan 

sorunlar ifade edilmektedir. Özellikle banyo, mutfak, WC gibi ıslak hacimlerde 

rastlanan, tesisattan ileri gelen arızalara İkitelli kalıcı konut bölgesinde yapılan 

çalışmalarda da çok sık rastlanması ilgi çekici bir durumdur. Bunların dışında, 

çatıdan ve bacalardan ileri gelen problemler de belirtilmektedir. 

Yeni konutların kullanışlılık açısından değerlendirildiği soruya verilen cevaplarda 

ağırlıklı olarak (%80) “orta” seçeneği tercih edilmiştir. Diğer alternatif olarak da 

%20 oranla “kötü” seçeneği belirtilmiştir. Katılımcıların tümü tarafından ıslak 

hacimler ve özellikle banyo olumlu bulunmakla birlikte, oda sayıları ve büyüklükleri 

en fazla eleştiri alan noktalardır (%90). 

Blokların çevre düzenlemesi bulunmamakta ve bu konuda ihtiyaç olduğu 

belirtilmektedir. Beton sulama kanalları blokların önünde çiçeklik amaçlı 

kullanılmaya çalışılmaktadır (Şekil 4.13). Dikkat çekilen bir nokta ise çocukların 

özellikle çiçek ve çimlere karşı duyarlı yetiştirilmediği ve bu sebeple de çiçek dikme 

çabalarının sonuçsuz kaldığıdır. Bu nokta da belirtilen duyarsızlık daha çok kamusal 

alanlara karşı olan duyarsızlık olarak ifade edilebilir. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşan 

yöre halkının da bu konuda duyarsız olduğu ve çevre düzenleme çalışmalarına zarar 

verdikleri belirtilmektedir. Kırsal alan yerleşmelerin de, kamusal alan ve ortak 

mekan tanımlarının özellikle yeşil alanlar için net olarak belirlenemediği ve bu 

konuda kullanıcıların en az düzeyde hassasiyet gösterdikleri göz önüne alınırsa sorun 

daha iyi kavranabilir. 
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ġekil 4.13. Sulama kanallarının çiçeklik amaçlı kullanımı (fotoğraf: Tolga Özden, 2003) 

Kalıcı konutların bulunduğu bölgede en fazla ihtiyacın duyulduğu tesis olarak market 

ifade edilmektedir. Bölgede halen daha mevcut olan bir bakkalın bu ihtiyacı 

karşılamaktan uzak olduğu ifade edilmektedir. Ankete katılanlar yeni konutlarından 

çevre il ve ilçelere ulaşımın daha zor yapılabildiğini ifade etmektedirler. Bunun 

sebebi de, eski konutlarının ilçe terminaline daha yakın olması ve yeni konutlarından 

terminale ulaşımın zor olması şeklinde ifade etmektedirler. 

Özellikle 28. soruda belirtilen ve imkanları elvermiş olsaydı nasıl bir konutta 

oturmak istedikleri yönündeki soruya, ankete katılanların tamamı “Aynı yerde 

müstakil bir evde” seçeneğini belirterek cevap vermişlerdir. Bununla birlikte bir 

kısım kullanıcı, bu amaçla kendilerine ilçe içerisinden arsa satın aldıklarını ancak bir 

takım nedenlerle henüz kendi evlerini yapmaya başlayamadıklarını ifade 

etmektedirler. 

Ankete katılanların tamamı, kendilerine en uygun evi, 3 oda ve salondan oluşan, 

yaklaşık 120 m
2 

büyüklüğünde planlanmış bir ev olarak belirtmektedirler. Ankete 

katılanların hiç birisinin apartman dairesini tercih etmemeleri önemli bir durumdur. 

Son soruya  verilen cevaplar genelde ortak noktalarda buluşmakla birlikte ortaya bazı 

ilginç verilerde çıkarmaktadır. Örneğin “mahallelilik” kavramına rastladığımız bu 

soruda, kullanıcılar yeni konutlarında eski komşuları ile yeniden buluşma şansı 

yakalamışlar ise adaptasyon sürecini daha rahat atlatabildikleri ortaya çıkmaktadır. 

Afetten etkilenen mahalleler; Turgutlar Mah., Orta Mah., Şehler Mah., Cumhuriyet 

Mah., Yayla Mah., Büyükçeşme Mah., Hıdır Çelebi Mah., Taş Mescit Mah. olarak 

belirtilmektedir. Bir kısım kullanıcı tarafından ifade edildiğine göre (%40) aynı bloğa 
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taşınan farklı mahallelerden gelen insanlar arasında sorunlar çıktığı ve bir 

kullanıcının ifadesine göre, farklı mahallelerin oluşturduğu bloklar “kozmopolit 

blok” olarak belirtilmiştir. Her mahallenin farklı özellikler taşıdığı belirtilmektedir. 

Örneğin, Turgutlar Mahallesi diğer mahallelilerce kavgacı, gürültücü olarak 

nitelendirilmektedir. Bunun yanında, yeni konutlarına taşınan insanların ilk yıllarda 

sofra silkmek, halı-kilim silkmek gibi konularda da bazı sorunlar yaşadıkları ancak 

bunları artık çözebildikleri ifade edilmektedir. Aynı şekilde, gürültü problemleri 

olduğunu ifade etmektedirler. Bir kullanıcı bu konuyu kendi sözleri ile şu şekilde 

ifade etmektedir; “Adam hayatı boyunca müstakil evde oturmuş, üst komşusu 

yokmuş ki! Şimdi üst katında ki biraz tıkırdasa ne oluyor diye ayağa kalkıyor.” Bir 

başka örnekte de, kimi insanların bağdan, bahçeden geldikleri çamurlu kıyafetleri ile 

apartmana girdikleri, diğer apartman sakinleri içinde bunun ciddi bir sorun olduğu 

ifade edilmektedir. 

Örneğin, kullanıcıların ifadesiyle, geleneksel konutların kerpiç olması ve bitişik 

nizam tasarımları, konutların tepesini örten kalın toprak damlar bu konutların yazın 

serin kışın da sıcak kalabilmelerine imkan tanımaktadır. Bir başka örnekte de, bir 

afetzede, kalıcı konut alanı için “ilçeden ayrılmış bir köy” ifadesini kullanmaktadır. 

Bir diğer örnekte de, kullanıcılar geleneksel konutlarında 2000 ölçek buğday (1 ölçek 

= 15-20 kg) saklayabileceği depolama imkanı olduğunu belirtmektedir. Aynı şekilde, 

diğer tüm tarımsal ürünler için çiftçilikle uğraşan kullanıcıların yeni konutlarında 

depolama imkanları hiç yoktur (Şekil 4.14). 

 

ġekil 4.14. Kullanıcıların kalıcı konutlarda tarım ürünlerini depolama imkanları son derece kısıtlıdır 

(fotoğraf: Tolga Özden, 2003) 

 

Yöre halkı, kışlık yiyecek ve içecek depolama geleneklerine sahiptir. Bu nedenle 

bazı ürünlerin yazın hazırlanıp kışın tüketilmesi için saklanması gerekir. Ancak bu 
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ürünleri üretebilmek içinde bazı özel alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, kışlık 

ekmek ihtiyaçlarını yufka adını verdikleri ve sacda yapılan ürün ile sağlamaktadırlar 

ve bu amaçla da yufkayı üretebilecekleri ekmeklik tabir edilen ve içerisinde bir 

tandırın bulunduğu alanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Yeni konutlar bu ihtiyaca cevap 

veremedikleri için, kullanıcılar kendi aralarında organize olarak her bloğa bir 

ekmeklik inşa etmişlerdir (Şekil 4.15). Aynı şekilde, üzümden ürettikleri pekmez için 

bir üretim alanına ihtiyaç duymaktadırlar, bu sebeple de her blok bu sorunlarını 

konutlarının yanına yerleştirdikleri sulama kanallarında çözmektedirler. Bu kanallar 

içerisinde, yaz aylarında üzümü ezmek suretiyle pekmez üretmeye çalışmaktadırlar 

(Şekil 4.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.15. Kullanıcılar tarafından blokların yanına bitişik olarak inşa edilmiş olan ekmeklikler 

(fotoğraf: Tolga Özden, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.16. Pekmez üretiminde kullanılan sulama kanalı (fotoğraf: Tolga Özden, 2003) 
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Yeni konutların, kullanıcılara getirdiği ve memnuniyet veren bazı kazançlarında 

olduğu göz ardı edilmemektedir. Bunun en çarpıcı örneği geleneksel konutlar ile yeni 

konutlar arasında ıslak hacimlerin karşılaştırması olabilir. Özellikle geleneksel 

konutlarda ıslak hacimler (banyo, wc gibi) yapımında çok fazla önem gösterilmeyen 

mekanlar olarak görülebilmektedir. Örneğin, geleneksel konutlarda wc‟nin damda 

veya giriş katında, ahırların yanında olması çok sık rastlanan bir durumdur. Bu 

sebeplerle, kalıcı konutlarda bulunan banyo, wc gibi mekanlar memnuniyetle 

karşılanmaktadır. 

Öte yandan, kullanıcılar arasında, yaşadıkları alanın sorunları ile baş edebilecek bir 

yönetim yapısı olması düşüncesi görülebilmektedir. Bilinen tanımıyla bir site 

yönetiminin oluşması için bilinçlenmenin ve bu konuda eğitimin gerekliliği 

kaçınılmaz görülebilir. Bütün bunların yanında yöre halkının orta ve alt gelir 

grubundan olmaları, diğer bir deyişle ekonomik sıkıntılarının fazlaca olması bu ve 

benzeri konularda çözüm oluşturulmasının önünde en büyük engeli teşkil etmektedir. 

Benzer sorunlarla İkitelli bölgesi kalıcı konut uygulamasında da karşılaşılması 

çarpıcı bir durumdur. 

Anket verilerinden elde edilen sonuçlar, afetzedelerin yeni konutlarına ve çevrelerine 

adaptasyon süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları ve stresi özetlemektedir. Ülkenin farklı 

coğrafyalarında afetler farklılaşsa dahi, neticesinde yapılan kalıcı konut örneklerinde 

temelde benzer sorunların oluşması ne kadar dikkat çekici ise, bu sorunlara çözüm 

olarak üretilenlerin birbirinin benzeri olması da aynı oranda dikkat çekicidir. 

 

4.6. SONUÇLAR 

Afetzedelerle yapılan anket sonuçlarında aslında genelde ortaya çıkan manzara için 

tahmin edilen sonuçlardan çok da farklı olmadığı şeklinde bir yorum yapılabilir. 

Kalıcı konutlara yerleşen yöre halkının bu konutlara adaptasyon sürecini etkileyen 

sosyal, kültürel ve ekonomik faktörler, bu sürecin uzamasında veya kısalmasında 

veya başarısızlıkla sonuçlanmasında ne derece etken olduğunu ortaya 

koymaktadırlar.  

Bu çalışmada, 20.y.y.‟ın sonunda bir sel afeti neticesinde yapılan Senirkent kalıcı 

konutlarına yerleşen, aynı yörede bulunan ve bir çoğu neredeyse 200 yıldır ayakta 

durabilmiş geleneksel konut örüntüsünde yaşamış yöre halkının uyum süreci ve bu 



 106 

süreci etkileyen etmenler incelenmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan tespitler ışığında, 

geleneksel konutların, inşa edildiği coğrafyaya, yöre halkının geçim kaynaklarına ve 

ekonomisine, 20.y.y. teknolojisi ile üretilen yeni konutlardan daha fazla uygun 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Adaptasyon sürecini etkileyen kriterleri sıralayacak olursak; 

 

 Projelerin yöre halkının sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarına cevap 

veremeyecek bir anlayışta tasarlanması, 

 Tasarım sırasında ve uygulama aşamasında kullanıcıların fikirlerinin alınmaması, 

 Yer seçimi kararlarında hatalar yapılması, 

 İnşaatlardaki kalitesizlik, 

 Altyapı eksiklikleri, 

 Konutların kullanımı sırasında bir yönetim yapısının (site yönetimi benzeri) 

oluşturulamaması gibi bazı temel verilere ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

Senirkent kalıcı konutlarında, gerek kullanım öncesi karşılaşılan sorunlar, gerekse de 

kullanım sonrası karşılaşılan sorunlarda ülke içerisinde bilinen diğer örneklerden 

(Gediz-1970, İkitelli-1999 gibi) çok da farklı olmayan bir durumun söz konusu 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle, özellikle adaptasyon sürecindeki başarısızlıkları 

incelerken ve bu konuda bir takım kalıcı çözümler üretme yolunda mesafe 

alınabilmesi için değerlendirilmesi gereken tüm örnekler, özelde kendi coğrafyaları 

ve kullanıcı profili içinde çalışılmalı ancak genelde de ortak çıkarımları olduğu göz 

ardı edilmemelidir. 
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V. BÖLÜM 

5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Hazırlanan tez çalışmasında genel olarak, insanın adaptasyon yeteneğinden ve 

çevresine uyum sürecinden başlayarak doğal afetler sonrası oluşturulan yeni 

çevrelerine ve yaşam alanlarına afetzedelerin uyum sürecine ve bu süreci etkileyen 

faktörlere doğru uzanan bir yol içerisinde bir takım örnekler ışığında hazırlanan ve 

bir alan çalışması ile sonuçlandırılmaya çalışılan kurgu sunulmaya gayret edilmiştir. 

Gerek bu kurgu içerisinden ve gerekse de benzer diğer çalışmalardan ortaya çıkan 

manzara için, hayatı normale döndürmekten (recovery) sorumlu kurum veya 

kurumlarca (Bayındırlık Bakanlığı, Başbakanlık gibi) uygulanan yöntemlerin 

genellikle beraberinde ciddi problemleri de getirdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu 

başarısızlığın neticesinde de kullanıcılar veya afetzedeler normal yaşamlarına dönüş 

sürecinin hemen hemen her evresinde ciddi uyum sorunları ile karşılaşmaktadırlar. 

İyileştirme aşamasında, afetzedelerin içinde bulunduğu psikolojik, sosyal ve 

ekonomik sorunlar, bu kişilerin yeniden normal yaşama dönmelerinde zaten önemli 

engeller teşkil etmektedir. Afetzedeler, yaşadıkları afetler neticesinde bir yakınlarını 

kaybedebilmekte, kendileri yaralanabilmekte veya kalıcı sakatlıklar yaşayabilmekte, 

afetin boyutlarına göre çevrelerinde gördükleri manzaradan çok fazla 

etkilenebilmekte, maddi kayıplara uğrayabilmekte ve hatta işlerini kaybedebilmekte 

ve daha da fazla çoğaltılabilecek bir çok zarar görebilmektedir. Özellikle, ülkemizde 

olduğu gibi, afetten çok fazla etkilenebilir toplumlarda afetin meydana getirdiği 

zararlar çok daha geniş boyutlu ve uzun süreli olabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar 

karşısında, ülke içerisindeki ilgili mekanizmalar harekete geçmekte ve müdahale 

aşaması ile başlayan, iyileştirme aşamasına değin uzanan bir süreçte halkın yeni 

çevrelerine adaptasyonu konusunda çalışmaya başlamaktadırlar. Ancak, bu 

mekanizmaların çalışmaları genellikle adaptasyon sürecini kısaltmamakta hatta bir 

çok örnekte görülebileceği gibi uzamasına da sebep olabilmektedir. Uygulanan 

sistemin genel yanlışlıkları sebebiyle afetzedeler yeni çevrelerine uyum sürecinde 
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ikincil bir afete maruz kalabilmektedirler. Hatta bir çok afetzedenin ifade ettiği gibi, 

kendilerini asıl o zaman afetzede hissetmeye başlamaktadırlar.  

Rehabilitasyon aşamasında ortaya çıkan ve kullanıcıların bunun etkilerine uzun süre 

maruz kalabildikleri başarısız sonuçların neler olduğunun bilinmesine rağmen, 

uygulanan sistemin değiştirilememesinin altında yatan faktörlerin neler olduğunun 

iyi anlaşılabilmesi gelecekte karşılaşacağımız afetler sonrasında alınabilecek 

önlemler konusunda ve bu önlemlerin uygulanması konusunda önemli ip uçları 

verecektir. Afetzedelerin uyum sürecinde karşılaştığı en temel sorun olarak, 

kullanıcıların yeni çevrelerine ve konutlarına uyum sürecinde karşılaştıkları 

güçlükler bu çalışmanın da temel konusunu oluşturmaktadır. Bu noktadan yola 

çıkılacak olursa, afetlerin ülkemiz içerisinde etkilediği alanlara göre iki şekilde; 

1. Şehir afetleri, 

2. Kırsal alan afetleri olarak incelenmesi yerinde olacaktır. 

Bu ayrımı yapmaktaki amaç, iki bölgenin kullanıcıları arasındaki ekonomik, sosyal 

ve kültürel farklılıkları ortaya koyabilmektir. Böyle bir yaklaşımın başlangıç olarak 

oluşturulması önemlidir. Bu şekilde, kullanıcıların farklı yaşam alanlarının getirdiği 

özellikler ışığında oluşturulacak çözümler daha anlamlı olabilecektir. Her şeyden 

önce kırsal alanlarda yaşayan toplulukların kültürel farklılığı şehir alanlarında 

yaşayan topluluklara göre çeşitlilik göstermektedir. Bu kültürde yaşayan 

toplulukların sosyal ve ekonomik faaliyetleri de şehir alanlarında oturan topluluklara 

göre önemli farklılıklar içermektedir. Dolayısıyla, kırsal alanlarda oturan halkın 

konutlarında ve yakın çevrelerinde ihtiyaç duydukları mekansal ve alansal kurgular 

şehir bölgelerinde yaşayan insanlardan daha farklıdır. Senirkent‟de yaşayan bir insan 

konutunun bir köşesinde ekmeklik veya pekmez üretme mekanı isterken, şehir içinde 

yaşayan bir kişide bu ihtiyacın yerini çok daha farklı bir mekan alacaktır. Bu temel 

farklılığı ortaya koyabilmek, afetler sonrası tasarlanacak yeni konut ve yaşam 

alanlarının kurgusunda bölgesel ve alansal farklılıkları gösterebilmek için gereken 

unsurların en başında gelecektir. Aynı şekilde, farklı bölgelerde yaşayan 

toplulukların kültürleri ile ilgili olarak toplu halde veya bireysel olarak 

gerçekleştirdikleri aktivitelerin bilinmesi ve bu konudaki çeşitliliklere imkan 

verebilecek tasarımların düşünülmesi gelecekte yapılması muhtemel projelerde, 

afetzedelerin uyum sürecinin kısalmasında önemli faydalar sağlayabilecektir.  
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Rehabilitasyonun başarısızlığında rol oynayan önemli bir faktör de yer seçiminde 

uygulanan yanlışlıklardır. İster kırsal alan olsun isterse de şehir alanları olsun, yer 

seçiminden sorumlu ilgili kurum tarafından yapılan ve her seferinde tekrarlanan aynı 

hatanın en belirgin nedeni sadece afetin niteliğine göre seçim yapılmasıdır. Eğer bir 

deprem sonrası konut ihtiyacı ortaya çıkarsa, yer seçiminde etken olan tek kriter 

sağlam zemin kriteridir. Eğer afet bir sel afeti ise, ortaya çıkan konut ihtiyacı için 

belirlenecek yer seçiminde tek kriter sel yatağından uzak olmasıdır. Afet sonrası 

ortaya çıkan konut ihtiyacı için belirlenen alanda diğer önemli faktörler hiçbir zaman 

düşünülmemektedir. Şehir merkezine olan uzaklık, iş alanlarına veya tarım alanlarına 

olan uzaklık, diğer bölgelere ulaşım ağlarına olan uzaklık, komşuluk ilişkileri ve 

diğer tüm kriterler göz ardı edilmektedir. Oysa ki yapılması gereken, tüm bu 

kriterlerin en azından büyük çoğunluğunu içeren bütünsel bir kurgu çerçevesinde yer 

seçimi kararları alınmasıdır. Bu noktada önerilebilecek ise, yer seçimi kararlarının 

afet olmadan önce alınabilmesidir. Aslında, afete hazırlık ve zarar azaltma 

evrelerinde yapılacak çalışmalar arasında yer seçimi kararlarının da alınması 

gerekmektedir. Afet öncesi yapılacak mikrobölgeleme çalışmalarında ve olası afet 

bölgelerinin belirlenmesi çalışmalarında eş zamanlı olarak, afetten etkilenebilecek 

bölgelerin tespiti için harcanan zaman içerisinde yer seçimi kararlarını verebilmeyi 

kolaylaştıracak veriler de ilgili bölgelerden toplanabilir. Bu verilerin ışığında afetten 

önce yapılacak çalışmalarla, bölge halkının olası konut ihtiyacını karşılayabilecek 

yer seçiminde önemli bir başlangıç yakalamak mümkün olabilecektir.  

Belki en doğrusu afet olmadan önce, afetten etkilenebilecek yöre halkının daha 

güvenli bir bölgeye taşınması çalışması olacaktır. Ancak ülkemizin tamamının çeşitli 

afetlerin tehdidi altında bulunduğu göz önüne alınacak olursa, en öncelikli 

çalışmanın, etkilenebilecek alanların mümkün olduğunca yerinde rehabilite edilmesi 

ve rehabilitasyon sırasında mutlaka taşınması gereken bölgelerin öncelikli olarak 

nakledilmesidir. İşte bu noktada da yer seçimi kriteri öne çıkmaktadır ve tıpkı afet 

sonrasında olacağı gibi aynı hassasiyetle üzerinde çalışılması gerekmektedir. 

Yer seçimi çalışmaları, dolayısıyla, uzun soluklu ve çok katılımlı bir proje olmak 

zorundadır. Bu projenin gerçekleştirilmesinde tek bir kurumun (Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı‟nın) söz sahibi olmasının yetersiz olduğu yaşanan örneklerle ortaya 

çıkmaktadır. Oluşturulacak projenin katılımcıları arasında, kamu kurum ve 

kuruluşlarının yanı sıra bölge halkını en yakından tanıyan yerel yönetimler, STK‟lar, 
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üniversiteler ve benzeri kurumlar da olmalıdır. Dolayısıyla, sorumluluğun 

paylaştırılması neticesinde projenin başarısı açısından önemli kazanımlar elde 

edilebilecektir. Bu çalışmalarda ise en önemli yol gösterici kaynak bundan önce 

edinilen bilgi birikim ve tecrübe olacaktır. Dolayısıyla, konu ile ilgili hazırlanan tüm 

çalışmalar ve veriler oluşturulacak bir bilgi bankasında toplanarak elekten 

geçirilebilirse, ortaya çıkan işlenmiş veriler bundan sonra oluşturulacak projeler için 

çok anlamlı birer altlık niteliği taşıyacaktır. 

Bu bilgi bankasının oluşturulmasında da, yine çok katılımlı proje ekipleri 

oluşturulmalıdır. Aslında birer AR-GE niteliğinde olacak bu ekipler, gelen verileri 

bir araya getirecek ve organize ederek kullanıma hazır hale getirecektir. Bu konuda, 

ülkenin taşıdığı potansiyeller ve sahip olduğu kurumlar yeterli araştırma ve 

geliştirme imkanı verebilecek niteliktedir. Ancak, böyle bir kurgunun oluşturulması 

içinde gerekli olan finanssal desteğin sağlanması son derece önem kazanmaktadır. 

Bununla birlikte, afetten önce oluşturulabilecek araştırma geliştirme gruplarının 

hazırlayacağı projelere gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından ciddi finanssal 

destek bulma olanağı bulunmaktadır. Özellikle Batılı çeşitli kurum ve örgütlerin 

ciddi projeler için önemli maddi destek sağladığı bilinmektedir. Bu noktada önemli 

olan, bu desteği alabilecek projelere olanak tanımak ve yol açmak olacaktır. 

Diğer bir konu ise, özellikle afet sonrası uygulanan kalıcı konut çalışmalarının hak 

sahiplerine tesliminden sonra ilgili kurum ve kuruluşların, bölgeden her yönüyle, 

tamamen ayrılmaları ve kullanıcıların yerleşmesi ile birlikte bu kişilerle yeni 

konutlarının yalnız bırakılmasıdır. Burada ortaya çıkan sorun ise, yeni çevrelerine ve 

mekanlarına yerleşen kullanıcıların, gerek konutları gerekse de çevreleri ile ilgili tüm 

sorunlarda muhatapsız kalmaları ve problemlerini kendi olanaklarıyla çözmeye 

çalışmalarıdır. Alt yapı sorunlarından inşaattan kaynaklanan sorunlara, ulaşım 

sorunlarından çevre düzenlemesi sorunlarına değin uzanan bir dizi sorunlar yumağı 

iç içe geçmiş olarak hemen hemen her kalıcı konut bölgesinde kendisini 

göstermektedir. Buna bağlı olarak, bu bölgelerde kullanıcıların başını çekeceği bir 

yönetim modeli oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böyle bir yapılanmanın 

bir anlamda site yönetimi benzeri bir kurguda oluşturulabilmesi mümkündür. 

Oluşturulacak böyle bir yapı, bölgedeki afetzedelerin temsilcisi olabilecek ve en 

azından ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı sağlayabilecektir. Bununla birlikte, 

afetzedelerin yeni konut ve çevrelerine uyum sürecinde karşılaştıkları bazı 
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problemler için çözüm üretebilme imkanı doğabilecektir. Böylece uyum sürecinde 

kısalma anlamında bir kazanım elde edilebilir. Ancak böyle bir yapılanmanın gerek 

kurgusu sırasında gerekse de bu yapılanma ile ilişki kurma çerçevesinde konu ile 

ilgili kurumlara önemli görevler düşmektedir. Dolayısıyla, devletin konu ile ilgili 

kurumları kalıcı konut uygulamalarının tamamlanıp hak sahiplerine tesliminden 

hemen sonra tamamıyla bölgeden ayrılmamalıdır. Bu aşamadan sonrada özellikle 

teknik destek anlamında uyum sürecinin belli aşamalarında varlığını hissettirmelidir. 

Bu sürece katkı koyabilecek olan kurumların mutlaka yetkilerini paylaşacağı diğer 

kurum ve kuruluşlarla ortak çalışması da gerekecektir. Aynı yer seçimi kararlarında 

oluşturulan çalışma gruplarında olduğu gibi, kalıcı konut uygulamalarının kullanımı 

sırasında ve özellikle adaptasyon evresi sürecinde yerel yönetimler, STK‟lar, 

üniversiteler ve ilgili diğer kuruluşlarca ortak projeler geliştirilmeli, afetzedelerin 

oluşturacağı yönetim modellerine her türlü destek verilebilmelidir. Bu destekler 

teknik anlamda ve finanssal anlamda olabileceği gibi eğitim anlamında da 

gerçekleştirilebilir. En azından bölge halkının oluşturacağı yönetim modelleri için 

kurs, seminer ve benzeri eğitimler periyodik olarak, kalıcı konutların ilk kullanıma 

başlandığı andan itibaren kullanıcılara ulaştırılabilmelidir. 

Kalıcı konut uygulamalarında en çok rastlanan problemlerden biriside inşaattan 

kaynaklanan problemlerdir. Özellikle, konutlar içerisinde tesisatlarda kaynaklanan 

sorunlar çok sık rastlananlardandır (İkitelli ve Senirkent örneklerinde olduğu gibi). 

Aynı şekilde, kullanılan bir takım yapı elemanlarında ki kalitesizlik de çok sık 

rastlanan sorunlardandır. Bu sorunlar ise küçük ölçekte görünse de, zaten ciddi bir 

travma geçirmiş ve stres altında olan afetzedelerin gerek psikolojik gerekse de 

ekonomik anlamda zorlanacağı bir takım sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla 

kullanıcıların uyum sürecinde olumsuz bir etken olarak ortaya çıkan bu problemlerin 

üstesinden gelinebilmesi için kalıcı konut inşaatlarının uygulama aşamasında çok 

ciddi kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrolleri, proje sahibi ve müteahhit 

firmalar üstlenseler de, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarında gerekli ilgi ve desteği 

sürdürmeleri gerekmektedir. İnşaat esnasında yapılacak kontroller ve yerinde 

müdahaleler, kullanıcıların karşılaşacağı sorunları ne kadar azaltabilirse kullanıcının 

adaptasyon sürecinde bir o kadar zamandan kazanç elde edebilmek mümkün 

olacaktır. Belki bu noktada, afetzedelerin yaşayacakları yeni çevre ve konutlarına 

uyum sürecinde, kullanıcılara, konutlarına yerleşmeden önce yeni yaşam alanlarının 
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tanıtılması ve hatta uygulama aşamasında doğrudan katılımlarının sağlanabilmesi, 

önemli kazançlar sağlayabilir. Özellikle kırsal alan kalıcı konut yerleşmelerin de 

gerek benzer yabancı kaynaklardan görülebileceği, gerekse de ülkemizde rastlanan  

örneklerden çıkartılabileceği gibi kullanıcı katılımı önemli faydalar 

sağlayabilmektedir. Senirkent örneğinde de olabileceği gibi, kullanıcıların gerek fikir 

olarak gerekse de inşaat sırasında doğrudan katılımları olabilseydi ortaya daha farklı 

sonuçlar çıkabileceği çok açıktır. Dolayısıyla, kullanıcıların kendi yeni konut ve 

yaşam alanlarının yapımında bulunmaları için gerekli teşvik ve destekler 

sağlanabilmelidir. Böyle bir durumun, kullanıcıların iş sahibi olabilme ve istihdam 

problemlerinin çözümünde de önemli katkıları olacağı açıktır. Bu organizasyonu 

yapabilecek kurum ve kuruluşların afetten hemen sonra planlama yapabilmesi 

önemlidir. Kalıcı konut projelerinin hazırlanması ve uygulanması aşamasında 

kullanıcılarla teması sağlayacak ve kullanıcı katılımını organize edecek 

yapılanmanın ise afet öncesi kurulması şarttır. Bu yapılanma da çok katılımlı bir 

süreç içerisinde çözülebilir. Dolayısıyla konu ile ilgili kurum ve kuruluşların diğer 

ilgili kuruluşlardan destek alarak ortak projeler geliştirebilmesi kaçınılmaz 

görünmektedir. 

Kullanıcıların uyum sürecinde yeni konutlarına geçiş aşaması içerisinde iki önemli 

kırılma noktası bulunmaktadır. Bu noktaların ilki hemen afet sonrası kurulan çadır 

kent uygulaması ve ikincisi ise ilk süreci takip eden zamanda kurulan geçici konut 

(prefabrike) aşamasıdır. Bu aşamalardan ikincisi (prefabrike konut aşaması) bazı 

afetlerden sonra görülmese bile (Senirkent örneğinde olduğu gibi), çadır kent 

uygulaması mutlaka her afet sonrası görülen bir uygulamadır. Bu uygulamalarda ki 

başarısızlıklar da afetzedelerin kalıcı konutlara geçiş sürecine ve sonrasına olumsuz 

sosyal ve psikolojik etkiler bırakmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcı adaptasyonu 

sürecinde geçici barınakla kalıcı konut arasındaki zaman sürecinin mutlaka 

kısaltılabilmesi önem taşımaktadır. Bu noktada değinilmesi gereken önemli bir nokta 

da afetzedelerin çadır kent uygulamalarından duyduğu memnuniyetsizliktir. 

Kullanıcıların çadırları kabul etmemesinin altında yatan faktörler mutlaka 

incelenmesi gereken kriterlerdir. Bu kriterler, aslında kullanıcıların tercih ettiği 

yaşam alanı için de önemli ip uçları verecektir. Kullanıcı memnuniyetini etkileyen 

sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlar aslında çadır kent uygulamalarında kendisini 

göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, mahremiyet çok önemli bir faktör olarak 
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görülmekte ve çadırların kabul edilmemesinde önemli rol oynamaktadır. Buna bağlı 

olarak geçici konutlarda (prefabrikelerde) rastlanan mahremiyet sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Aynı şekilde de, kalıcı konut uygulamalarında, özellikle kırsal alan 

örneklerinde aynı hatalar tekrarlanmakta ve kullanıcı için çok önemli bir sosyal ve 

kültürel özellik olan mahremiyet göz ardı edilmektedir. Örneğin Senirkent kalıcı 

konut uygulamalarında, plan kurgusunda, salon olarak kullanılan mekandan 

doğrudan yatak odalarına bir bağlantı olması kullanıcılarda memnuniyetsizlik 

yaratmaktadır. Bu noktada işlevsel kaygıların yanında mahremiyet olgusunun da ön 

plana çıktığı anlaşılabilmektedir. Bu plan kurgusunun ise uygulama öncesinde 

kolaylıkla çözülebileceği ortadadır. Ancak uygulama sonrası çözümün mümkün 

olamaması sorunun devam etmesine neden olmaktadır. Bu noktada bir benzetme 

yapmak yanlış olmayacaktır; geçici barınak ve konut uygulamalarının kullanıcılar 

tarafından tamamen reddedilmesi veya önemli değişikliklere uğratılmasının ardında 

yatan sebepler kalıcı konutlar için de aynıdır. Bu sebeple, hem kalıcı konut 

aşamasına geçiş süreci kısaltılabilmeli hem de geçici barınak çözümlerinde (ve 

tasarımlarında) kullanıcıların sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerine dikkat 

edilebilmelidir. Doğru çözümler, uyum sürecini ciddi olarak kısaltabilecek ve kalıcı 

konut uygulamalarının başarısını arttıracak nitelikte olmalıdır. Dolayısıyla geçici 

barınak tasarımı, afet öncesinde çözülmesi gereken önemli bir araştırma ve geliştirme 

gerektiren konusudur. 

Son olarak, ülkemizde, her afetten sonra yaşanan geçici ve kalıcı konut kavramı 

kargaşası içerisinde, afetzedelerin normal yaşamlarına dönüş sürecini etkileyen çok 

sayıda sorunlar yumağı ile karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Bu sürecin etkisin 

azaltmak ve rehabilitasyonu başarıyla tamamlayabilmek için yapılması gerekenler 

kesinlikle afet öncesi planlanması gereken uzun soluklu çalışmalardır. Bu 

çalışmaların başarısını etkileyecek en önemli kriter de, ülke içerisindeki kaynakların 

ve tüm sektörlerin doğru olarak kullanılabilmesi ve yönlendirilebilmesi ile ilgilidir. 

Bu amaçla oluşturulacak yönetim kurgusunun, gerekli kanuni düzenlemelerin de 

tamamlanması ile birlikte bir an önce çalışmaya başlaması gerekmektedir. Bundan 

sonra her zaman karşılaşılabilecek ve çoğunda da zamanını tahmin edemediğimiz 

afetlere karşı alınacak önlemlerin ve afet sonrası yaşamın normale döndürülmesi 

çalışmalarının planlanmasında tüm sektörlere önemli işler düşmektedir. 
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Anket Formu 
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ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ         

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

MĠMARLIK ANABĠLĠM DALI 

BĠNA BĠLGĠSĠ (MĠMARĠ TASARIM) 

YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 

 

2003 – 2004 ÖĞRETĠM YILI 

YÜKSEK LĠSANS TEZ ÇALIġMASI 

ANKET SORULARI 

 

KONU : SENĠRKENT’DE AFET 

SONRASI KALICI KONUT 

UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 

TEZ DANIġMANI : Prof. Dr. ALPER ÜNLÜ – ĠTÜ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 

HAZIRLAYAN : Mimar ALĠ TOLGA ÖZDEN 

 

 

 

AĠLE BĠREYLERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER : 

 

Apartman No  ...............   Daire No  ...............  

 

Ailedeki birey sayısı         .............. 

 

Adı, Soyadı                        Yaşı     Eğitim Durumu                İşi/Mesleği          

...................                        .......     .........................                 .................          

...................                        .......     .........................                 .................          

...................                        .......     .........................                 .................             

 

 

1. Buraya taşınmadan önce yaşadığınız evle ilgili bilgiler: 

İlçe.................................    

Semt...............................    

Mahalle..........................    

Sokak................................. 

 

2. Şu anda bulunduğunuz eve yerleşme nedeniniz 

( )Sel felaketi 

( )Diğer sebepler (Lütfen belirtiniz) .............................................................. 

  

3. Buraya gelmeden önce yaşadığınız (önceki) evin niteliği  

( )Müstakil-tek katlı 

( )Müstakil-iki katlı  

( )Apartman dairesi  

( )Lojman, yurt vb. 

( )Diğer (lütfen belirtiniz)  .............................................................................. 
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4. Önceki evinizin mülkiyet durumunu belirtiniz. 

( ) 1. Ev sahibi            ( ) 3. Lojman 

( ) 2. Kiracı                 ( ) 4. Diğer (Lütfen belirtiniz)..................................................... 

 

 

5. Sel afeti sonrası ilk olarak nerede ikamet etmeye başladınız? 

......................................................................................................................................... 

 

 

6. Önceki evinizde sizinle birlikte yaşayan kişileri, size olan yakınlık 

derecelerini de  belirterek sıralayınız. 

( ) 1. 

( ) 2. 

( ) 3. 

( ) 4. 

      

 

7. Önceki evinizin büyüklüğü yaklaşık kaç m
2
 idi ? 

................................................. 

 

8. Önceki evinizde kaç oda bulunuyordu ? 

( )2 oda  ( )3 oda  ( )4 oda  ( )5 oda  ( )5‟ten fazla (lütfen belirtiniz) 

.................................. 

 

9. Önceki evinizin büyüklüğünden memnun muydunuz? 

( ) Evet ( ) Hayır    Sebebi: ................................................. 

 

 

 

10. Önceki evinizde, şimdiki evinizden farklı olarak kullanabildiğiniz özel alan / 

alanlar var mıydı ?  

( )Ekmeklik 

( )Ahır 

( )Depo (meyve, tarım ürünleri gibi ürünlerin depolandığı alan) 

( )Diğer (lütfen belirtiniz) 

........................................................................................................ 

 

 

11. Önceki evinizin ilçe içerisindeki konumundan memnun muydunuz? 

( ) Evet ( ) Hayır    Sebebi: ................................................. 

 

 

 

12. Önceki evinizde odaların baktığı yönlerden memnun muydunuz ? (Güneş 

alma, manzara ve benzeri açılardan değerlendirebilirsiniz) 

( )Evet  ( )Hayır  ( )Düşünmedim    

Sebebi............................................................................... 

 

 

 



 120 

13. Önceki evinizle ilgili sizi memnun eden / etmeyen diğer şeyler nelerdi? 

( )Memnun edenler .................................................................................................... 

 

 

 

 

( ) Memnun etmeyenler: ............................................................................................. 

 

 

 

14. Önceki evinizi kullanışlılık açısından değerlendirirseniz hangi sınıfa 

koyarsınız ? 

( )Çok kötü    ( )Kötü    ( )Orta    ( )İyi    ( )Çok iyi 

 

15. Ne kadar zamandan beri bu evde oturuyorsunuz ?Bu evinize geçiş süreci ne 

kadar sürdü ? (Sel afetinden sonra bu eve taşınana kadar geçen süre) 

......................................................................................................................................... 

 

16. Şu anda oturduğunuz evinizin büyüklüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

( ) 1. Çok büyük                           ( ) Cevapsız 

( ) 2. Büyük                                     Nedenini belirtiniz: ................................................ 

( ) 3. Normal/Yeterli                         

( ) 4. Küçük                                       

( ) 5. Çok küçük 

 

 

17. Şu anda oturduğunuz evinizin ilçe içerisindeki konumundan memnun 

musunuz ? 

( )Evet  ( )Hayır      Sebebi ............................................................................................. 

 

 

18. Evinizin içerisinde eksikliğini hissettiğiniz bir alan ve/veya oda var mı ? 

( ) 1. Evet 

( ) 2. Hayır                                  Alan - Oda : ................................................................ 

( ) 3. Bilmiyorum                        .................................................................................... 

 

 

19. Gereksiz veya fazla olarak düzenlenmiş bir alan ve/veya oda var mı ? 

( ) 1. Evet 

( ) 2. Hayır                                  Alan - Oda : ................................................................ 

( ) 3. Bilmiyorum/                        ................................................................................... 

         Düşünmedim 

 

 

20. Şimdiye kadar evinizin içerisinde herhangi bir değişiklik ya da ilave yaptınız 

mı? 

Neler yaptınız ?  ............................................................................................................. 

 

Nedeni ?              ............................................................................................................ 
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21. Evinizle ilgili projelendirme safhasında planlarla ilgili olarak (sel afetinin 

hemen ardından) ve evinizin size tesliminden önce bitirme malzemesi 

seçiminde fikir beyan etme hakkınız olmasını ister miydiniz ? 

( ) 1. Evet 

( ) 2. Hayır                      Hayır ise nedeni : ................................................................... 

 

 

22. Şimdiki evinizde odaların baktığı yönlerden memnun musunuz ? (Güneş 

alma, manzara ve benzeri açılardan değerlendirebilirsiniz) 

( )Evet  ( )Hayır  ( )Düşünmedim    

Sebebi............................................................................... 

 

 

23. Evinizde, yan daireler ile veya alt ve üst katlarla, yapıdan - inşaattan ileri 

gelen problemleriniz oldu mu? (ses geçirme, su akması, titreşim ve benzeri 

sorunlar) 

( )................................................. 

( ) ................................................. 

( ) ................................................. 

( ) .................................................. 

 

 

24. Şimdiki evinizi kullanışlılık açısından değerlendirirseniz hangi sınıfa 

koyarsınız ? 

( )Çok kötü    ( )Kötü    ( )Orta    ( )İyi    ( )Çok iyi 

 

 

25. Apartmanınızın çevresindeki açık alanların (yeşil alanların, boşlukların)  

düzenlenişinden genel olarak memnun musunuz ? 

( ) 1. Evet      Bu konudaki isteklerinizi, önerilerinizi ya da şikayetçi olduğunuz  

( ) 2. Hayır    hususları açıklar mısınız ? ........................................................................ 

 

 

 

 

26. Çevrenizdeki sosyal tesisler (çarşı, okul, cami, vb. ) ihtiyaçlarınıza cevap 

veriyor mu? 

( ) 1. Evet                         Hayır ise ne gibi tesislerin bulunması uygun olurdu ? .......... 

( ) 2. Hayır                       ................................................................................................ 

 

 

 

 

27. Önceki eviniz ile şimdiki evinizi ilçe merkezine ve diğer il ve ilçelere ulaşım 

imkanı açısından karşılaştırabilir misiniz ? 

( )Önceki evimden ulaşım daha kolaydı. 

( )Şimdiki evimden ulaşım daha kolay. 

( )İkisi arasında bir fark yok. 

( )Diğer (lütfen belirtiniz) 

............................................................................................................ 
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28. Olanaklarınız elverseydi nerede ve ne tür bir evde oturmak isterdiniz ? 

( )Aynı yerde müstakil bir evde. 

( )Aynı yerde başka bir apartman dairesinde. 

( )Diğer (lütfen belirtiniz) 

.................................................................................................... 

 

 

 

29. Ailenizin ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun evin büyüklüğü sizce nedir ? 

Oda sayısı ve m
2
 olarak belirtiniz. 

Oda Sayısı:......................     m
2
:...................... 

 

 

30. Oturduğunuz evde kendinizi güvende hissediyor musunuz? 

( )Evet.............................................................................................................................. 

 

( )Hayır............................................................................................................................ 

 

( )Bilmiyorum/Düşünmedim........................................................................................... 

 

 

31. Bu eve taşındıktan sonra şimdiye kadar geçen sürede, sosyal çevrenizden ve 

komşuluk ilişkilerinden memnun musunuz? 

( )Evet.............................................................................................................................. 

 

( )Hayır............................................................................................................................ 

 

( )Bilmiyorum/Düşünmedim........................................................................................... 

 

 

 

ANKETĠMĠZE KATILDIĞINIZ ĠÇĠN ÇOK TEġEKKÜR EDERĠZ. 
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Ek B 

 

Vaziyet Planı
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ġekil B.1. Senirkent Kalıcı Konutları Vaziyet Planı 

 

 

 

 

 

 

Ġlçe 

Merkezi 

KamulaĢtırma sınırı ve  

uygulanan Bloklar Tasarlanan ancak 

uygulanmayan 

Bloklar 

Park 

Bakkal 

Cami 

K 
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Ek C 

 

Tipik Kat Planı 
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